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Summary 
Within the EU, cooperation in criminal matters has been established 
and the cooperation could be described as increasingly intensified. 
Since the Tampere Conclusions of 1999 the cooperation is on its way 
in the light of the EU’s aim to offer its citizens an area of freedom, 
security and justice. The cooperation in criminal matters has 
developed mainly throughout two strategies: mutual recognition of 
judicial decisions and harmonisation of national criminal law. These 
two strategies can be described as ideologically contradictory. 
Cooperation under the principle of mutual recognition means that 
Member States should recognise and enforce legal decisions from 
other Member States with a minimum of formalities. The principle 
rests on an acceptance between the Member States of each other’s 
criminal justice systems despite the prevailing heterogeneity between 
them; differences in national legislation should not prevent 
cooperation. The harmonisation strategy on the other hand means that 
the Member States’ criminal laws should be approximated so that 
homogeneous regulation occurs within the EU. 

Cooperation in accordance with these two strategies can have 
significant implications for the criminal law. The traditional view is 
that the criminal law consists of a national criminal justice system 
with three levels; level of criminalisation, level of adjudication of guilt 
and punishment and the level of administration of punishment. At 
each level a certain kind of power is exercised and each level has 
different aims. The criminal justice system must be coherent in order 
for the purposes of the criminal law, to fight crime and to protect the 
individual against abuse of power, to be maintained. However, 
through cooperation under the two strategies the criminal justice 
system is affected so that it does not retain its sole national character. 
This can undermine the implementation of the purposes of the 
criminal law. The main question in the thesis – whether a judicial 
cooperation in accordance with the strategy under the principle of 
mutual recognition and harmonisation is appropriate to the 
enforcement of criminal law objectives – outlines and discusses this 
problem. 

The thesis thus examines the implications of the cooperation in 
criminal matters for the criminal justice system and the implications 
this may have for the underlying purposes of the criminal law. An 
important conclusion to be drawn from the study is that the 
cooperation, such as its strategies are applied today, implies 
difficulties in maintaining the purposes of the criminal law, which 
ultimately emanates from differences in the Member States´ criminal 
justice systems. Also, the cooperation focuses primarily on satisfying 
the purpose of crime prevention. Viewed in the light of the aim of an 
area of freedom, security and justice, harmonisation seems to be the 
most appropriate strategy, especially in combination with the principle 
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of mutual recognition. A lack of harmonisation may lead to that the 
same offense leads to different sentences, which – based on the 
purposes of criminal law – cannot be considered acceptable. 
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Sammanfattning 
Inom EU har ett samarbete på straffrättens område etablerats som kan 
beskrivas som allt mer intensifierat. Sedan Tammerforsslutsatserna 
från år 1999 pågår detta mot bakgrund av EU:s målsättning om att 
erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. 
Det straffrättsliga samarbetet sker enligt två strategier; ömsesidigt 
erkännande av rättsliga beslut respektive harmonisering av 
medlemsstaternas straffrättsliga lagstiftning. Dessa två strategier kan 
beskrivas som ideologiskt motsatta. Den första innebär att 
medlemsstater ska erkänna och verkställa rättsliga beslut 
härstammande från andra medlemsstater, i princip utan ingående 
kontroller. Principen vilar på en acceptans av medlemsstaternas 
straffrättssystem trots rådande heterogenitet, skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning ska inte hindra ett samarbete. 
Harmoniseringsstrategin innebär att medlemsstaternas 
strafflagstiftning ska tillnärmas så att homogen reglering uppstår inom 
EU.  

Ett samarbete utformat enligt dessa strategier kan medföra 
betydande konsekvenser för straffrätten. Den traditionella 
uppfattningen är att straffrätten består av ett nationellt system med de 
tre nivåerna kriminaliseringsnivån, domsnivån och 
verkställighetsnivån. På dessa nivåer pågår skilda verksamheter med 
skilda syften. Detta system måste vara sammanhållet för att 
straffrättens målsättningar om att bekämpa brott och att skydda 
individen mot maktmissbruk ska kunna uppfyllas. Med ett samarbete i 
enlighet med de två strategierna sker en viss omfördelning av 
straffsystemets verksamheter på så sätt att de inte stannar inom den 
nationella staten. Detta kan äventyra uppfyllandet av straffrättens 
målsättningar. Uppsatsens övergripande frågeställning – om huruvida 
ett straffrättsligt samarbete i enlighet med strategin enligt principen 
ömsesidigt erkännande respektive harmonisering är lämpligt med 
hänsyn till upprätthållandet av straffrättens målsättningar – tar sikte på 
denna problematik.  

I uppsatsen undersöks således samarbetets konsekvenser för 
straffrättssystemet och vad detta kan innebära för straffrättens syften. 
Viktiga slutsatser som kan dras av utredningen är att samarbetet, 
såsom strategierna tillämpas i dag, medför svårigheter för 
upprätthållande av straffrättens syften vilket ytterst bottnar i skillnader 
i medlemsstaternas straffrättssystem. Vidare är samarbetet framför allt 
inriktat på uppfyllande av syftet om brottsbekämpning. Sett mot 
bakgrund av EU:s målsättning om ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa förefaller harmonisering vara den bäst lämpade strategin för 
uppfyllande av straffrättens samtliga målsättningar, särskilt i 
kombination med principen om ömsesidigt erkännande. Med bristande 
harmonisering riskerar lika brott leda till olika straff, vilket – utifrån 
straffrättens syften sett – inte kan anses acceptabelt.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Straffrätten är ett rättsområde som länge ansetts vara den enskilda 
statens angelägenhet. Ett ökat internationellt samarbete har emellertid 
kommit att påverka detta förhållande. Särskilt tydligt i detta avseende 
är det allt mer intensiva straffrättsliga samarbetet som sker inom 
Europeiska unionen (EU) och man kan tala om en ”europeisering” av 
straffrätten.1

EU-samarbetet på straffrättens område
  

2 sker utifrån EU:s 
målsättning om att ge medborgarna ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa vars realiserande anses kräva att brott ska bekämpas lika 
inom EU och gärningspersoner ska lagföras på ett rättvist sätt.3

Detta EU-samarbete på straffrättens område får konsekvenser för 
straffrätten i sig. Straffrätten anses traditionellt sett bestå av ett 
(nationellt) system med tre nivåer med olika verksamheter vars syften 
och verkningar skiljer sig åt. Dessa syften, verkningar eller funktioner 
är inte nödvändigtvis desamma som när systemet ses som en 
sammanhållen helhet. Straffrättssystemet struktureras på olika sätt i 
olika stater på så sätt att det till exempel finns skilda uppfattningar om 
vilka straffideologier

 
Samarbetet fortgår i enlighet med två delvis ideologiskt motsatta 
strategier; ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut medlemsstaterna 
emellan respektive harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning.  

4 som ska råda.5 Den idé om straffrättens 
målsättningar och hur straffrättssystemet ska struktureras som denna 
uppsats tar sin utgångspunkt i är straffrättsprofessorn Nils Jareborgs 
förklaringsmodell om straffets syften och berättigande.6 Straffrättens 
syfte enligt denna förklaringsmodell är brottsbekämpning och att 
skydda individer mot maktmissbruk. Att bekämpa brott anses lika 
viktigt som att upprätthålla rättssäkerhet och rättvisa.7

                                                
1 Jfr bland annat Nutio, Kimmo, ”Straffrätten europeiseras”, i Nordisk Tidskrift for 
Kriminalvidenskab 2001, s. 289–308. 

 Ett 

2 Uttrycket ”straffrättens område”, ”straffrätt” liksom ”straffrättsligt samarbete” e.d. 
ges en vid innebörd och innefattar i tillämpliga delar även straffprocessrätt. Denna 
betydelse återkommer ofta i EU-sammanhang, exempelvis faller rent 
straffprocessligt samarbete under rubriken ”Straffrättsligt samarbete” i EUF-
fördraget, se avdelning V kapitel 4. Jfr också Asp, Petter, ”Anteckningar i anslutning 
till det s.k. Stockholmsprogrammet”, i Europarättslig Tidskrift, nr 4/2009, s. 682–
693, s. 689. 
3 Träskman, Per Ole ”Vad gör vi med den europeiska kriminalpolitiken?”, i Svensk 
Juristtidning 2005, s. 859-875, s. 860 f.  
4 Det vill säga uppfattningar om varför man straffar och syftet med straffet, se 
Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 2:a uppl., Nordstedts Juridik 
AB, Stockholm 2007, s. 62. 
5 Se kapitel 2. 
6 Se bland annat Jareborg, Nils, ”Straffets syften och berättigande”, i Jareborg, Nils 
Straffrättsideologiska fragment, Iustus Förlag AB, Uppsala 1992, s. 135-151.  
7 Se avsnitt 2.1. 
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grundantagande är härvid att det är av väsentlig vikt att 
straffrättssystemet är sammanhållet för att straffrättens målsättningar 
ska upprätthållas. Betänkligheter mot att så är fallet torde dock finnas 
när ett samarbete sker mellan stater vars rättssystem inte är identiska, 
utan samarbetet utformat utifrån de två strategierna påverkar sannolikt 
straffrättssystemets struktur8

Ett samarbete måste kunna uppfylla de mål som straffrätten har för 
att det ska vara framgångsrikt och acceptabelt. I annat fall uppnås 
ingen effektiv brottsprevention och det är särskilt viktigt då 
straffrätten kan beskrivas som en av de mest ingripande 
maktutövningarna

 på ett sätt som kan tänkas äventyra 
straffrättens målsättningar. 

9

 

, i synnerhet eftersom det kan innebära långtgående 
ingrepp för den enskilde individen varför det är viktigt att den inte 
uppfattas godtycklig. Att straffrättens målsättningar upprätthålls är 
också av vikt för uppfyllandet EU-straffrättens målsättning om ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa. Uppfylls inte straffrättens 
mål kan inte heller denna målsättning uppfyllas. Det är således av 
intresse att undersöka hur straffrättssystemets struktur och därigenom 
straffrättens syften påverkas av EU-samarbetet som pågår på 
straffrättens område. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur det straffrättsliga 
samarbetet som pågår inom EU i enlighet med strategierna ömsesidigt 
erkännande och harmonisering påverkar upprätthållandet av 
straffrättens målsättningar. Min avsikt är att göra detta mot bakgrund 
av hur samarbetet fortgår och specifikt med förankring i EU-
straffrättens målsättning om att erbjuda sina medborgare ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa.  

Arbetets övergripande frågeställning är: Är ett straffrättsligt 
samarbete i enlighet med strategin om ömsesidigt erkännande av 
rättsliga beslut respektive harmonisering av straffrättslig lagstiftning 
lämpligt med hänsyn till upprätthållandet av straffrättens 
målsättningar?  

Frågor som också måste besvaras är vilka målsättningar straffrätten 
har, vad de två samarbetsstrategierna på straffrättens område innebär 
och hur samarbetet enligt strategierna fortgår i praktiken samt vilka 
konsekvenser det får för straffrättssystemet och upprätthållandet av 
straffrättens målsättningar. Utifrån detta tas sedan ställning till 
strategiernas lämplighet.  

                                                
8 Jfr Gröning, Linda, ”A Criminal Justice System or a System Deficit? Notes on the 
System Structure of the EU Criminal Law”, i European Journal of Crime, Criminal 
Law and Criminal Justice, volym 18 nr 2, 2010, s. 115–137, särskilt s. 116. 
9 Jareborg, Nils, ”Vilken sorts straffrätt vill vi ha? Om defensiv och offensiv 
straffrättspolitik”, i Victor, Dag (red.), Varning för straff. Om vådan av den nyttiga 
straffrätten, Fritzes Förlag AB, Stockholm 1995 s. 19–38, s. 25. 
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1.3 Metod och material 

Mitt examensarbete skiljer sig från många juridiska uppsatser då den 
traditionella juridiska metoden, så kallad rättsdogmatisk metod, i 
huvudsak inte varit användbar eftersom det huvudsakliga syftet inte 
har varit att utreda gällande rätt. Jag har i stället utgått från en modell, 
som är hämtad från Jareborg, över det system som straffrätten består 
av vilken har fungerat som en teori för analysen. Denna modell, som 
beskrivs i kapitel 2, har således använts för att analysera de två 
samarbetsstrategiernas konsekvenser för straffrättens målsättningar.  

Rättsdogmatisk metod har i viss utsträckning ändå varit behjälplig, 
nämligen för att beskriva det straffrättsliga samarbetet inom EU. 
Denna metod innebär – mycket kort – att rättskällor, det vill säga 
lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin, tolkas och 
systematiseras för att nå kunskap om innehållet i gällande rätt.10

Det material som har använts vid författandet av denna uppsats har 
företrädesvis bestått av doktrin. När det gäller avsnitten om det 
straffrättsliga samarbetet, och i synnerhet om samarbetsstrategierna får 
den svenska litteraturen på området anses vara sparsam varför jag 
huvudsakligen har fått vända mig till engelskspråkig sådan. Ur ett 
källkritiskt perspektiv får litteraturen anses trovärdig då författarna är 
erkända inom sina respektive verksamhetsområden.  

  

Jag har också använt mig av EU-rättslig lagstiftning, viss 
rättspraxis och EU-dokument. Den lagtext jag har undersökt är 
framför allt fördragstext och i viss mån rambeslut. Utöver detta har så 
kallade strategidokument, arbetsprogram och dylikt utarbetade för 
samarbetet på området rättsliga och inrikes frågor (RIF) varit 
användbart. Dessa program är inte bindande, men kan framför allt ses 
som en riktningsvisare för samarbetets dagordning.11 Slutligen har 
också så kallade grönböcker härstammande från kommissionen varit 
till stor användning. En grönbok består av ett diskussionsdokument 
som kan komma att bli underlag till handlingsplaner och lagförslag.12

 

 
Även viss information på internet har varit användbar, nämligen från 
EU:s officiella hemsidor samt EU-upplysningen som på riksdagens 
uppdrag informerar om EU. Till följd av denna informations ursprung 
måste också denna anses trovärdig.  

1.4 Avgränsningar 

Till följd av ett examensarbetes begränsade omfattning måste vissa 
avgränsningar göras.  

En tydlig avgränsning följer redan av den teori som valts för 
uppsatsen. Som framgått ovan utgår jag från en viss idé om 
                                                
10 Peczenik, Alexander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, Fritzes Förlag AB, Stockholm 1995, s. 312 ff.  
11 Jfr Asp, 2009, s. 682 f och 687. 
12 http://europa.eu/scadplus/glossary/green_paper_sv.htm, 2010-08-30. 

http://europa.eu/scadplus/glossary/green_paper_sv.htm�
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straffrättens målsättningar vilken härstammar från Jareborgs modell. 
Uppbyggnaden av straffrättssystemet som beskrivs däri kan anses vara 
traditionell i den mening att de flesta europeiska straffrättssystem har 
denna utformning.13 I Jareborgs modell beskrivs också straffets syften 
och hur straffrättssystemet är strukturerat, en beskrivning som dock 
inte är den förespråkade överallt. Därmed innehåller den modell som 
används som teori för uppsatsen endast en uppfattning bland flera, och 
är inte heller en empirisk beskrivning av verkligheten.14

En ytterligare avgränsning följer av den valda teorin. Som kommer 
att framgå i teoriavsnittet (kapitel 2) består straffrättsystemet av tre 
nivåer med skilda verksamheter; kriminalisering, utdömande av straff 
samt verkställighet av straff, vilket uppsatsen därmed kommer att 
fokusera på. Som kommer att beröras i kapitel 4.2 rör principen om 
ömsesidigt erkännande i strikt bemärkelse straffprocessens område 
och kan användas för flera olika straffprocessrättsliga beslut. Den del 
av uppsatsen som rör denna princip är dock, till följd av modellen 
över straffrättssystemet, avgränsad till att fokusera på ömsesidigt 
erkännande av beslut gällande överföring för lagföring och 
straffverkställighet.  

  

Väsentligt är att det finns olika myndigheter med uppgifter som 
möjliggör ett uppfyllande av straffrättens syften. Inom EU har också 
operativa samarbetsorgan inrättats, till exempel Eurojust och Europol. 
En redogörelse för dessa och det mer praktiska samarbetet lämnas 
dock utanför uppsatsen.  
 

1.5 Kort om EU:s struktur och särskilt 
om Lissabonfördraget 

EU-samarbetet härstammar från 1950-talet då Europeiska ekonomiska 
gemenskapen (EEG) inrättades. Namnet ändrades sedan till 
Europeiska gemenskapen (EG) i samband med Maastrichtfördraget 
(Fördraget om Europeiska unionen) som trädde ikraft år 1993 genom 
vilket Europeiska unionen tillkom.15 EU-samarbetet pågick därefter i 
tre så kallade pelare. Under var och en av dessa pelare sorterades olika 
samarbetsområden och samarbetet pågick till viss del enligt olika 
strukturer. Under den första pelaren fanns det som kallades EG vilket 
innehöll den gemensamma jordbrukspolitiken, de grundläggande fyra 
friheterna16

                                                
13 Se Gröning, 2010, s. 117. 

 och den inre marknaden i övrigt samt transportpolitik. 
Samarbetet inom första pelaren var överstatligt, det vill säga EU:s 
institutioner hade från medlemsstaterna överförts självständiga 

14 Jfr Träskman, Per Ole & Kyvsgaard Birgitta, ”Vem eller vad styr 
straffrättspolitiken?”, i Asp, Petter, Herlitz, Carl Erik & Holmqvist, Lena (red.), 
Flores juris et legum: Festskrift till Nils Jareborg, Iustus Förlag AB, Uppsala 2002, 
s. 607–636, s. 614 f. 
15 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och 
genomslag i svensk rättstillämpning, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 2005, s. 23. 
16 Fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital. 



 10 

maktbefogenheter. I samband med tillkomsten av Fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) år 1993 inrättades andra och 
tredje pelaren. Under andra pelaren pågick den gemensamma 
säkerhets- och utrikespolitiken.17 Tredje pelarens samarbetsområde 
var rättsliga och inrikes frågor och det var härunder som det 
straffrättsliga samarbetet framför allt hörde hemma.18 Det samarbete 
som ägde rum under andra och tredje pelaren var ursprungligen 
mellanstatligt, vilket innebar att EU inte hade några självständiga 
maktbefogenheter. 19 För att de antagna rättsakterna skulle få rättslig 
verkan för medborgarna var de tvungna att godkännas och 
implementeras av den nationella lagstiftaren.20

Av väsentligt vikt för hela samarbetet, inte minst det straffrättsliga 
är Lissabonfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska 
unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
(Lissabonfördraget). Lissabonfördraget är ett ändringsfördrag som 
trädde ikraft den 1 december år 2009. Den största nyheten som det fört 
med sig berör EU:s besluts- och styrformer, medan den materiella 
rätten, till exempel bestämmelser om den inre marknaden, i huvudsak 
är oförändrad. Med Lissabonfördraget eliminerades pelarstrukturen 
och det görs inte längre någon åtskillnad mellan EU och EG, allt heter 
numera Europeiska unionen. Detta för med sig förändringar i 
terminologin; ”EG”, ”gemenskapen”, ”EG-rätt” och ”gemenskapsrätt” 
används inte längre, utan är ersatt med ”EU”, ”unionen”, ”EU-rätt” 
och ”unionsrätt”, och ”Europeiska gemenskapens domstol” (EG-
domstolen) heter numera ”Europeiska unionens domstol” (EU-
domstolen).

 

21

Det finns fortfarande två fördrag men artikelnumreringen är ny 
liksom delar av innehållet; Fördraget om Europeiska unionen och 
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (EUF-fördraget) 
vilket i stort sett motsvarar det tidigare EG-fördraget.  

  

Då tredje pelaren, med dess särskilda struktur med bland annat 
rambeslut22, inte längre finns kvar berörs det straffrättsliga samarbetet 
(och polissamarbetet) av ordinarie lagstiftningsförfarande23.24

                                                
17 Hettne & Otken Eriksson (red.), 2005, s. 23.  

 En av 

18 Melin, Mats & Schäder, Göran, EU:s konstitution: Maktfördelningen mellan den 
europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna, 5:e uppl., Nordstedts 
Juridik AB, Stockholm 2001, s. 10 f. Som kort kommer beröras i avsnitt 3.1 har 
dock första pelaren på olika sätt påverkat den nationella straffrätten. 
19 Det vill säga ett på internationella konventioner grundat samarbete mellan 
suveräna stater. Beslut tas enhälligt och staterna genomför dem självständigt. Se 
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 3:e uppl. Nordstedts 
Juridik AB, Stockholm 2009, s. 5. 
20 Gröning, Linda, EU, staten och rätten att straff. Problem och principer för EU:s 
straffrättsliga lagstiftning, Santréus förlag, Stockholm 2008, s. 24.  
21 Bernitz, Ulf, ”Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?”, i Juridisk 
Tidskrift vid Stockholms universitet, årgång 21 2009-10 nr 3, s. 477–501, s. 478 f.  
22 Rättsakt som kan liknas vid direktiv, men med undantag från så kallad direkt 
effekt, se dåvarande artikel 34.2b EU-fördraget. Om direktiv och direkt effekt se 
avsnitt 3.2. 
23 Om lagstiftningsförfarandet se avsnitt 3.2, särskilt fotnot 98.  
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de mest genomgripande förändringarna rör således straffrätten. 
Genom att tredje pelaren har eliminerats antas rättsakter på området 
numera i princip på samma sätt som rättsakter inom det som förut 
kallades gemenskapsrätten, det vill säga genom överstatliga 
överenskommelser, och i direktivform.25

Jag kommer inte att gå in närmare i detalj på de förändringar som 
Lissabonfördraget fört med sig eftersom det har en mer indirekt 
betydelse för uppsatsen. Det straffrättsliga samarbetet pågår och 
pågick innan Lissabonfördraget enligt de två strategierna 
harmonisering och ömsesidigt erkännande. Däremot gör 
Lissabonfördraget ämnet desto mer intressant eftersom straffrätten 
med sannolikhet därigenom kan komma att få en mer framträdande 
plats inom EU-samarbetet då rättsakter på EU-nivå lättare kan komma 
att antas. EU-straffrätten torde vara på frammarsch och är därmed 
desto mer intressant och viktig är det att undersöka.

 Trots att rättsakten rambeslut 
inte längre används gäller de hittills antagna till dess att de upphävs 
eller ersätts av direktiv, varför de nämns i uppsatsen. 

26

 
    

1.6 Disposition 

Utöver detta inledande kapitel består uppsatsen av fyra ytterligare 
kapitel. I kapitel två finns uppsatsens teoridel. Här i presenteras 
straffrättens syften med utgångspunkt i Jareborgs förklaringsmodell 
över straffrättssystemets struktur utifrån vilken samarbetsstrategierna 
kommer att analyseras i uppsatsens sita avsnitt. Kapitel tre beskriver 
samarbetet inom EU, först genom en översiktlig redogörelse för 
utvecklingen av samarbetet på det straffrättsliga området. Därefter 
behandlas dagens straffrättsliga samarbete i form av en beskrivning av 
den rättsliga grunden för antagande av rättsakter på straffrättens 
område. Detta för att ge läsaren en förståelse om vad som ingår i och 
utformningen av samarbetet på det straffrättsliga området. Därefter 
följer en beskrivning av EU-straffrättens specifika syfte. 

I kapitel fyra behandlas sedan analysobjektet mer specifikt. Detta 
består av en ingående redogörelse av de två samarbetsstrategierna var 
för sig och slutligen dess växelverkan i form av användande av 
harmonisering för ömsesidigt erkännande. Kapitlet beskriver 
strategiernas innebörd och applicering på straffrättens område. Vidare 
uppmärksammas också viss kritik som strategierna har bemötts av. 

                                                                                                               
24 Detta för också med sig att EU-domstolen fått en vidare behörighet, se Bernitz, 
2009-10, s. 478.  
25 Se artiklarna 82 och 83 EUF-fördraget. Viss skillnad föreligger jämfört med det 
sätt enligt vilket EG-samarbetet pågick genom att europaparlamentet har getts mer 
inflytande, s.k. medbeslutandeförfarande för europaparlamentet ingår numera i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. Se Bergström, Hettne & Södersten, 2008, 
Lissabonfördraget, Sieps-rapport, s. 44 ff. och 58.  
26 Jfr Bernitz, 2009-10, s. 478. För en närmare redogörelse om Lissabonfördraget se 
till exempel www.lissabonfördraget.se och Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen 
& Södersten, Anna, Lissabonfördraget, Sieps-rapport 2008:11.  

http://www.lissabonfördraget.se/�
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I kapitel fem är avsikten att besvara huvudfrågeställningen. Här i 
återfinns en analys av det straffrättsliga samarbetets konsekvenser för 
straffrättens syften mot bakgrund av teoridelen som presenterats i 
kapitel två. Då ett grundantagande är att straffrättssystemet måste 
hållas sammanhållet för att straffrättens syften ska kunna uppnås 
behandlas först konsekvenser som samarbetet kan tänkas få för 
straffsystemet. Uppsatsen avslutas sedan med sammanfattande 
kommentarer.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Straffrättssystemet och dess tre 
nivåer 

När en person har begått ett brott kan denna komma att utsättas för ett 
straff. Vad som konkret är ett straff framgår i den enskilda 
rättsordningen, det vill säga vad som där i stadgas. För svensk del 
avses med straff böter och fängelse, jfr 1 kap. 3 § Brottsbalken 
(1962:700) (BrB). Mer allmänt sett är ett straff ett obehag eller lidande 
som en person påförs av staten för att denne har begått en otillåten 
gärning, det vill säga ett brott. Vad som utgör ett brott beror på vad 
som är kriminaliserat, det vill säga gärningstyper som är 
sammankopplade med straffhot, till exempel ett hot om frihetsförlust. 
Ett visst mått av detta straff ådöms när någon har begått ett brott, det 
måste i varje enskilt fall fastställas att en viss person har begått en 
otillåten gärning. Straffhotet förverkligas när ett straff tilldelas. 
Straffet måste emellertid också verkställas för att hotet inte ska visa 
sig vara tomt.27

Straffrätten utgörs således av ett sammanhållet system som 
inbegriper myndigheters handlande på tre nivåer; 
kriminaliseringsnivån, domsnivån och verkställighetsnivån, vilka 
kommer att beskrivas nedan. Varje nivå har sina specifika uppgifter, 
syften och verkningar, samtidigt som nivåerna sinsemellan på- och 
samverkar med varandra. Olika organ har ansvaret på respektive nivå 
vilket gör att det finns en maktdelning och maktseparation i 
systemet.

 

28 Som helhet består straffrättssystemet av den rättsliga 
regleringen och de principer som hänför sig till de tre nivåerna.29 Att 
nivåerna hänger samman är en förutsättning för straffrättssystemets 
konsekvens, och därmed också straffets (och straffrättssystemets) 
trovärdighet. 30

Traditionellt sett finns straffsystemet inom den nationella staten. 
Även om den ovan beskrivna verksamhetsfördelningen känns igen i 
de flesta västerländska staterna är varje straffrättssystem ett resultat av 
en historisk utveckling och straffrätten betraktas ofta som ett uttryck 
för en nationell identitet och kultur.

 

31

                                                
27 Jareborg, 1992, s. 136.  

 Rättsystemen är förankrade i 
historia och tradition, de är ett resultat av hur den enskilda 

28 Jareborg, 1992, s. 136 f., jfr Träskman & Kyvsgaard, 2002, s. 613.  
29 Jareborg, 1995, s. 21.  
30 Jareborg, 1992, s. 147 f. Jfr Gröning, 2008, s. 18. 
31 Jareborg, 1992, s. 142, jfr Gröning, 2010, s. 121 och Fletcher, George P, The 
grammar of criminal law: American, comparative, and international, Oxford 
University Press, Oxford 2007, s. 19 f. 
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medlemsstaten har valt att hantera grundläggande frågor inom 
straffrätten och deras val av hantering av problem som de stött på.32

Straffrättssystemet kan beskrivas som en ”regeringsmetod” där 
medborgarnas beteenden styrs av staten genom straffhot. Systemet 
anses rättfärdigat till skydd för allmänheten, för att medborgarna ska 
kunna leva ett drägligt liv samt för statens bestånd.

 

33 Syftet med 
straffrätten är att effektivt förebygga brott. Med hjälp av 
brottsbekämpning genom hot om och användning av straff ska social 
ordning säkerställas på statens territorium.34 Samtidigt syftar 
straffrätten till skydd mot maktmissbruk, den enskilda individen ska 
skyddas mot missbruk av statlig makt såsom överdriven repression 
(både olaglig och laglig) samt mot maktmissbruk av informell makt, 
det vill säga privatjustis.35

Straffrätten har således som mål att effektivt förebygga brott och 
säkra en effektiv kontroll av maktutövning. Rättssäkerhet och rättvisa 
ska i detta avseende värderas lika högt som brottsprevention.

 

36 Vad 
som avses med begreppen rättssäkerhet och rättvisa är inte självklart 
och kräver därför några ord. Rättssäkerhetsbegreppet har ingen 
auktoritativt fastslagen definition, utan dess innebörd har givits olika 
tolkningar. Den traditionella definitionen av rättssäkerhetsbegreppet, 
vilken också är den Jareborg förespråkar, är ”förutsebarhet i rättsliga 
angelägenheter”, det vill säga att ingrepp företagna av staten ska vara 
förutsebara för individen. 37 Rättssäkerheten avser således att skydda 
den enskilde mot statens legala maktutövning och de värden som 
framför allt skyddas är individens intresse av livsplanering och 
självbestämmande, men också till exempel frihet och liv. 
Rättssäkerheten främjas av olika faktorer, såsom de krav som följer av 
den straffrättsliga legalitetsprincipen38 samt likhet inför lagen.39

                                                
32 Jfr Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, KOM(2004) 334 slutlig, s. 8.  

  

33 Jareborg, 1992, s. 143. 
34 Gröning, 2010, s. 118, jfr McCormick, Neil, Institutions of Law. An essay in Legal 
Theory, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 40. 
35 Jareborg, 1995, s. 24, jfr Gröning, 2010, s. 118 och 126 f. 
36 Jareborg, 1995, s. 24, jfr Gröning, 2010, s. 118 och 126 f. 
37 Jareborg, Nils, ”Rättssäkerhetsbegreppet”, i Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska 
fragment, Iustus Förlag, Uppsala 1992, s. 80–94, s. 81. Denna beskrivning av 
rättssäkerhetsbegreppet anses vara det ”traditionella” rättssäkerhetsbegreppet och 
brukar av vissa benämnas ”formell rättssäkerhet”. För olika tolkningar av 
rättssäkerhetsbegreppet se vidare Frändberg, Åke, ”Om rättssäkerhet”, i Juridisk 
tidskrift vid Stockholms universitet, nr 2 2000/01, s. 269–280, Jareborg, 1992, s. 80-
94 och Peczenik, 1995, s. 51–63. 
38 Av den straffrättsliga legalitetsprincipen följer krav på lagstöd, analogiförbud 
(visst handlande får inte anses straffbart om det inte motsvaras av en 
straffbestämmelse (till nackdel för den tilltalade)), retroaktivitetsförbud 
(straffbestämmelser får ej ges någon retroaktiv verkan) och obestämdhetsförbud 
(lagstiftningen måste utformas på ett begripligt och preciserat sätt). Jfr Jareborg, 
1992, s. 93. Legalitetsprincipen anses vara en garanti för rättssäkerheten genom att 
den syftar till att medborgarna ska kunna förutse när och hur straffrättsliga 
ingripanden ska kunna ske 
39 Jareborg, 1992, s. 80 f. och Peczenik, 1995, s. 89 f. Närmare om detta se Peczenik, 
1995, s. 51 ff. 
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Rättvisa innebär att individer behandlas på ett sätt som är rätt.40 
Man skiljer härvid på vad som är formellt respektive materiellt rätt, 
varvid det första överensstämmer med en norm, till exempel en lag. 
Det materiellt rätta överensstämmer med en norm, som kan motiveras 
på ett rationellt sätt.41 För materiell rättvisa krävs normer innehållande 
kriterier för tilldelning och fördelning. De vanligaste kriterierna är 
behov, förmåga, förtjänst och formell likvärdhet. Dessa ska kunna 
motiveras på ett rationellt sätt. Huvudsakligen bedöms vad som är det 
materiellt rättvisa utifrån en moralisk aspekt.42

 
 

2.1.1 Kriminaliseringsnivån 
På kriminaliseringsnivån ansvarar lagstiftaren och här beslutas om att 
vissa gärningar ska utgöra brott genom att de kriminaliseras, det vill 
säga vissa beteenden sammankopplas med ett hot om negativa 
sanktioner. Det centrala på kriminaliseringsnivån är således 
straffhotet.43

Syftet med kriminalisering är allmänprevention. Med detta avses 
att kriminaliseringen ska verka handlingsdirigerande. Genom hot om 
straff är det tänkt att människors handlande ska påverkas. De ska 
avskräckas från att utföra vissa gärningar, den enskildes skäl till att 
handla på ett sätt som anses skadliga för andra eller samhället ska 
motverkas av risken att drabbas av straff.

  

44 Jareborg beskriver 
allmänpreventionen som nästintill ”begreppsligt förbunden” med 
kriminalisering och att den är straffrättssystemets bärande tanke, det 
skulle vara meningslöst att hota med straff om det inte antogs ha 
någon verkan. I linje med detta ställer sig Jareborg tveksam till 
nykriminaliseringar av förkastliga gärningar där allmänpreventionen 
förmodas sakna verkan. Detta eftersom det riskerar att leda till en ond 
spiral; om nykriminaliseringens förväntningar inte uppfylls hörs ofta 
krav om ytterligare repression.45 I praktiken är kriminaliseringens 
allmänpreventiva verkan mycket begränsad. Laglydnad beror ofta på 
andra faktorer än enbart straffhot, såsom exempelvis upptäcktsrisk. 
Detta medför att en hög repressionsnivå inte borde vara 
eftersträvansvärd. Höga straff förmodas sakna allmänpreventiv 
verkan, det är snarare kontraproduktivt46

                                                
40 Jareborg, Nils, ”Rätt och rättvisa”, i Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska 
fragment, Iustus Förlag, Uppsala 1992, s. 65–79, s. 73.  

. Troligtvis skulle justeringar 
i straffskalan ha en obetydlig inverkan på kriminalitetsnivån, till och 

41 Jareborg, 1992, s. 66 f. Som exempel tar Jareborg upp att ett beslut fattat av 
domstol är formellt rätt om det överensstämmer med lagstiftningen men att det ändå 
kan vara materiellt orätt på grund av moraliska grunder.  
42 Jareborg & Zila, 2007, s. 64 f.   
43 Jareborg, 1992, s. 136.  
44 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2001, s. 47 f.  
45 Jareborg, 1992, s. 137 och 144. 
46 I exempelvis Ryssland och USA är fångtalen betydligt mycket större än i Sverige 
samtidigt som brottsligheten där är mycket värre. Se Jareborg & Zila, 2007, s. 79 
särskilt fotnot 44.   
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med så mycket som en halvering av straffens stränghet skulle 
knappast ha någon märkbar inverkan.47

Vid sidan av avskräckning avses med allmänprevention också att 
kriminalisering ska verka moral- och vanebildande. De normer som 
strafflagstiftningen kommunicerar, det vill säga normer om vad som 
anses förkastligt, ”internaliseras” hos medborgarna. Detta är 
betydelsefullt eftersom människor i praktiken sällan överväger skäl för 
och emot handlingar innan de begås.

  

48 Otvivelaktigt är att redan 
rådande uppfattningar kan förstärkas och preciseras genom 
strafflagstiftning, däremot är det näst intill omöjligt att med 
lagstiftning som strider mot rådande moraluppfattning skapa 
laglydnad. Rättssystem som inte överrensstämmer med befolkningens 
värderingar blir därför inte effektiva.49

Lagstiftaren ansvarar även för utformningen av straffhotet. Vilka 
straffsatser respektive brott har, mot vem straffhotet riktas samt om 
och eventuellt hur straffhotet differentieras, det vill säga möjligheten 
att döma till olika stränga straff för samma typ av brott, fastställs alltså 
också på kriminaliseringsnivån. Härvid får rättviseargument en 
framträdande roll.  

  

Gemensamt för de flesta strafflagar är att straffhotet riktas mot 
personer som kan hållas moraliskt ansvariga för brott, 
straffbestämmelser riktas därmed inte mot enskilda individer. Inte 
heller riktas bestämmelserna mot enskilda gärningar. Detta är ett 
uttryck för likhet inför lagen.50 Denna rättssäkerhetsgaranti återfinns i 
flera aspekter av straffrättssystemet, något som kort kommer påvisas i 
det följande. Kravet på likhet inför lagen kan anses höra samman med 
straffrättens övergripande koherens liksom förutsägbarhet.51

Differentiering av straffhotet sker utifrån ett förtjänstkriterium. 
Brott tilldelas det straff som det förtjänar, vilket bestäms utifrån vikten 
av det skyddsintresse

  

52 som den brottsliga gärningen kränker, ju mer 
förkastlig en gärning anses desto strängare straff föreskrivs.53 Detta 
avgörs utifrån etiska bedömningar, snarare än allmänpreventiva.54 
Förkastlighet och klandervärdhet graderas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen55

                                                
47 Jareborg, 1995 s. 21, jfr Jareborg & Zila, 2007, s. 76 ff. 

, genom att straffsatsen som tilldelas ett 

48 Jareborg, 2001, s. 47 f.  
49 Jareborg & Zila, 2007, s. 78.  
50 Jareborg, 1992, s. 143, Jareborg, 2001, s. 53 och Gröning, 2008, s. 14.  
51 Gröning, 2008, s. 14 f.  
52 Skyddsintresse kallas de intressen eller värden som strafflagstiftningen skyddar. 
För en vidare diskussion om skyddsintresse se Lernestedt, Claes, Kriminalisering: 
Problem och principer, Iustus Förlag AB, Uppsala 2003, s. 127 ff. 
53 Jareborg, 1992, s. 141, 143 och Gröning, 2008, s. 13.  
54 Träskman & Kyvsgaard, 2002, s. 609 f.  
55 Det bör skiljas på relativ och absolut proportionalitet. Relativ proportionalitet rör 
frågan om hur brott ska bestraffas i relation till andra brott, varvid lika brott ska 
bestraffas lika. Absolut proportionalitet handlar om den specifika gärningens 
straffvärde i relation till dess straff. Straffet ska inte vara strängare än vad brottets 
straffvärde motiverar, absolut proportionalitet är ytterst en fråga om den 
stränghetsnivå som straffrättssystemet ska ha. Se vidare von Hirsch, Andrew, 



 17 

brott ska vara proportionerlig till betydelsen av skyddsintresset som 
den brottsliga gärningen kränker, det vill säga det abstrakta 
straffvärdet.56 Gärningstyper med ungefär samma straffvärde ska 
också ha samma straffskalor vilket följer av ekvivalensprincipen. 
Principerna medför att brottstyper med olika straffvärde rangordnas 
utifrån dess straffskala och således uttrycks hur negativt olika 
gärningar värderas.57 Likaså eftersträvas koherens i straffrättssystemet 
genom att lika straffvärda handlingar behandlas lika.58

Den ovan beskrivna utformningen ger att kriminalisering av 
gärningar innebär att de utpekas som socialt förkastliga och personer 
som begår dessa är klandervärda. Statsmakten talar på detta sätt om att 
handlingarna i fråga är oförenliga med den sociala ordningen som 
önskas. Detta kallar Jareborg för ”kriminaliseringens symbolfunktion” 
och han skriver att ”kriminaliseringens budskap [är] ett graderat 
fördömande av brottslingar”. Detta syfte är dock underordnat 
allmänpreventionen.

  

59

I en del rättsordningar lagstiftas om straffmätning, val av påföljd 
samt om verkställighet – om än i varierande grad. Andra 
rättsordningar anser att kriminaliseringsnivån ska vara försiktig när 
det gäller att anvisa straffmätning och påföljdsbestämning, sådana 
uppgifter anses av dessa rättsordningar tillhöra domarens 
kompetens.

  

60

Kriminaliseringsnivån är den mest dominerande av 
straffrättssystemets tre nivåer. Detta till stor del som en följd av den 
straffrättsliga legalitetsprincipen enligt vilken brott ska definieras i lag 
liksom att straff ska ha lagstöd – det är ju på kriminaliseringsnivån det 
avgörs vad som är ett brott. Dessutom, som också kommer att beröras 
nedan, styr kriminaliseringsnivån de övriga nivåerna genom att 
domstolarna ska tillämpa och de exekutiva myndigheterna ska 
implementera de beslut som tas på kriminaliseringsnivån.

 

61

2.1.2 Domsnivån 

  

På domsnivån är domstolarna ansvariga för att konstatera huruvida 
den tilltalade har begått ett brott och, om så är fallet, även avgöra det 
mått av straff som ska tilldelas. Domstolen är bunden av 
kriminaliseringsnivån i enlighet med legalitetsprincipen, det vill säga 
den måste följa de ramar och straffskalor som lagen anger.62

På domsnivån ådöms straff på grund av att en gärningsperson har 
begått brott, den kriminaliserande lagstiftningen anger att domstolarna 

 

                                                                                                               
Proportionalitet och straffbestämning (svensk översättning), Iustus Förlag AB, 
Uppsala 2001, s. 56 ff.  
56 Jareborg & Zila, 2007, s. 65 f. och von Hirsch, 2001, s. 57 ff.   
57 Träskman & Kyvsgaard, 2002, s. 609 f.  
58 Gröning, 2008, s. 15 och von Hirsch, 2001, s. 57 ff.   
59 Jareborg, 1992, s. 143, Jareborg, 2001, s. 48 och Jareborg & Zila, 2007, s. 66.  
60 Jareborg, 1992, s. 142, jfr Träskman & Kyvsgaard, 2002, s. 611. 
61 Jfr Gröning, 2008, s. 12.  
62 Jareborg, 1992, s. 137 f.  
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ska ådöma det. Straffet inbegriper vedergällning, det vill säga ont ska 
bemötas med ont i enlighet med straffbudet.63

Även på denna nivå finns rättvisekrav genom att domstolarna ska 
behandla lika fall lika, ingen särbehandling får ske. Vid 
straffbestämningen ska proportionalitet råda mellan brott och straff 
och lika stränga straff ska följa på lika allvariga brott, det vill säga ett 
ekvivalenskrav. På kriminaliseringsnivån bestäms absoluta 
straffnivåer genom fastställande straffhotets övre och nedre gränser. 
Domstolen har sedan till uppgift att inom dessa gränser bedöma 
straffvärdet i det konkreta fallet, vilket ska ske utifrån hur klandervärt 
brottet anses. Vidare ska straffet rangordnas så att dess stränghet 
motsvarar rangordningen av brottet med hänsyn till dess 
svårighetsgrad. Slutligen innefattar proportionalitetsprincipen ett krav 
på att straffen ska spridas inom den angivna straffskalan på ett sätt så 
att straffet återspeglar brottets svårhet.

  

64 Genom domen uttrycks på 
detta sätt att vedergällningen är proportionell till brottets svårhet, det 
vill säga det konkreta straffvärdet, vilket avgörs utifrån objektiva 
kriterier. Domen uttalar således dels att en gärning är förkastlig, dels 
hur klandervärd den är.65 En alternativ variant är att utforma 
vedergällningen utifrån individualpreventiva syften.  
Individualprevention har dock numera66 inte någon framträdande plats 
på domsnivån, men på vissa håll, särskilt utanför Norden, ges den ett 
större utrymme.67

Vid sidan av kriminaliseringsnivåns inverkan på domsnivån, enligt 
ovan beskrivna sätt, kan även verkställighetsnivån antas ha viss 
betydelse. Till exempel kan måttet av det utdömda straffet påverkas av 
fängelsestandard eller regler om villkorlig frigivning.

 

68

2.1.3 Verkställighetsnivån 

 

På verkställighetsnivån sker verkställigheten av straffet till följd av 
domen. Genom verkställigheten visar sig straffrättssystemet vara 
funktionellt, för att uppnå allmänprevention – kriminaliseringens syfte 
– krävs att straff utdöms och verkställs. Ansvaret på denna nivå har 
utsöknings- och fångvårdsmyndigheter som, liksom domaren, utför 
sina uppgifter på grund av att lagstiftningen förpliktigar det.69

                                                
63 Jareborg, 1992, s. 137 f. 

  

64 Gröning, 2008, s. 17 och von Hirsch, 2001, s. 56 ff.  
65 Jareborg, 1992, s. 144. 
66 För svenskt vidkommande hade individualpreventionen en mer betydande roll när 
det gällde påföljdsbestämningen fram till 1988 års påföljdsreform, se Jareborg, 
2001, s. 49. Angående individualpreventionens innebörd se fotnot 72. 
67 Träskman & Kyvsgaard, 2002, s. 615. Det skulle förefalla meningslöst att på 
kriminaliseringsnivån differentiera straffhotet efter förkastlighet, men sedan låta 
individualpreventiva skäl spela in på domsnivån vid utdömande av straffet, se vidare 
Jareborg, 1992, s. 144 ff.  
68 Jareborg, 1992, s. 141 f. 
69 Jareborg, 1992, s. 136 f.  
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Verkställighet av straff innefattar den vedergällning som ådömts, 
men ingen ytterligare sådan.70 Verkställigheten bör utformas för att 
försöka motverka att den dömde inte kommer att begå nya brott.71 Vid 
sidan av vedergällning kan därför verkställigheten ha en utformning så 
att individualprevention72 här råder.73

Idén om likhet inför lagen gäller även på verkställighetsnivån. Vid 
verkställigheten av straff får ingen medborgare särbehandlas.

  

74

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
70 Jareborg, 1992, s. 136 f.  
71 Gröning, 2008, s. 18.  
72 Det finns olika former av individualprevention; återanpassning (förändra den 
dömdes personlighet eller levnadsomständigheter så att denne inte anser sig vilja 
eller behöva begå brott), inkapacitering (fysiskt förhindra den dömde från att begå 
nya brott till exempel genom inlåsning) eller individuell avskräckning (skrämma den 
dömde så att denna förstår att lagens straffhot var allvarligt menat), se Jareborg, 
1992, s. 139 ff. 
73 Jareborg, 1992, s. 139 ff. 
74 Gröning, 2008, s. 18 f.  
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3 Straffrättsligt samarbete 
inom EU 

3.1 Utveckling 

När EG grundandes syftade samarbetet till ekonomisk integration 
inom Europa för att säkra fred.75 Utgångspunkten var då att den 
nationella straffrätten skulle förbli oberörd med undantag för några få 
krav på kriminaliseringar76 i grundfördragen77.78 Ungefär samtidigt 
som EG-samarbetet etablerades bildades emellertid den europeiska 
straffrättskommittén European Committe on Crime Problems (CDPC) 
inom ramen för Europarådet, vilket anses vara en ursprungskälla till 
det EU-straffrättsliga samarbetet.79

Enligt den dominerande uppfattningen hade EG aldrig någon 
straffrättslig kompetens.

  

80 Ändå kom EG-rätten att få betydelse för 
den nationella straffrätten. Utvecklingen av EG-samarbetet gjorde det 
allt svårare att låta nationell straffrätt förbli opåverkad, till exempel 
inrättades under 1970- och 80-talen arbetsgrupper som föreslog 
straffrättsliga åtgärder av olika slag, förordningar med straffrättslig 
påverkan81 skapades och samarbetsorgan växte fram.82 Dessutom kom 
EU-domstolen att uttolka förpliktelser av betydelse för straffrätten i 
syfte att säkerställa och effektivisera EG-rättens genomslag. Straffrätt 
användes på så sätt som ett medel bland andra för att genomföra 
gemenskapens politik.83 En majoritet av medlemsstaterna ansåg dock 
vid denna tid att straffrätt inte skulle ingå i EG:s kompetens.84

                                                
75 Närmare om EU:s framväxt se Craig, Paul & de Búrca, Gráinne, EU Law Text, 
cases and materials, 4:e uppl., Oxford University Press, Oxford 2008, kap. 1.  

 

76 Till exempel mened inför EG-domstolen.   
77 De dåvarande grundfördragen var EG-fördraget, Parisfördraget och 
Euroatomfördraget. 
78 Asp, Petter, EU & straffrätten: Studier rörande den europeiska integrationens 
betydelse för den svenska straffrätten, Iustus Förlag, Uppsala 2002, s. 27 f. och 
Bäcklund, Agneta ”Straffrättsliga aspekter på temat harmonisering”, i Svensk 
Juristtidning, 2005, s. 876–880, s. 876. 
79 Nilsson, Hans G, ”Tredje pelaren mellan Maastricht och Amsterdam”, i Svensk 
Juristtidning, 1999, s. 709–735, s. 710. 
80 Se vidare Asp, 2002, s. 51 f. och 54 ff. För en mer ingående redogörelse och 
analys av straffrättens ställning under första pelaren se Gröning, 2008, särskilt s. 36 
ff. och Mitsilegas, Valsamis, EU Criminal Law, Hart Publishing, Oxford 2009, s. 60 
ff. 
81 Se till exempel Rådets förordning (EEG) nr 283/72 av den 7 februari 1972 om 
oegentligheter och återtagande av belopp som felaktigt utbetalats i samband med 
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och upprättande av ett 
informationssystem inom detta område artikel 3. 
82 Nilsson, 1999, s. 711. 
83 Gröning, 2008, s. 36 och Mitsilegas, 2009, s. 110.  
84 Asp, Petter, ”EU och den svenska straffrätten”, i Svensk Juristtidning, 2001 s. 
554–570, s. 555. 
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I samband med EU:s utveckling förändrades också 
samhällsstrukturen och likaså gjorde brottsligheten. Med avskaffandet 
av inre gränser växte en oro för att också brottsligheten gavs ”fri 
rörlighet” och åtgärder mot detta efterfrågades.85 År 1993 skapades 
tredje pelaren genom EU-fördragets (Maastrichtfördraget) 
ikraftträdande varunder det straffrättsliga (och polisiära) samarbetet 
huvudsakligen föll.86 Härigenom öppnades dörren för ett närmare 
samarbete i straffrättsliga frågor inom EU och utvecklingen av det 
straffrättsliga samarbetet tog ordentlig fart.87 Till en början var 
samarbetet inriktat på att skydda EG:s finansiella intressen, men som 
visas nedan har samarbetet utvidgats till att gälla även andra 
brottskategorier.88

Det straffrättsliga samarbetet kom att kritiseras för att vara tungrott. 
För att komma till rätta med det antogs Amsterdamfördraget om 
ändring av Fördraget om Europeiska unionen, Fördragen om 
upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör 
samman med dem (Amsterdamfördraget) år 1999 vilket förändrade 
tredje pelarens innehåll i flera avseenden. Bland annat tydliggjordes 
och effektiviserades samarbetet till att bli institutionaliserat på ett sätt 
som medförde att det inte längre var fråga om ett mellanstatligt 
samarbete i traditionell mening. I stället liknade samarbetet 
överstatlighet genom att EU:s institutioner tillerkändes allt fler 
självständiga befogenheter.

 

89

Med Amsterdamfördraget tillkom uttryckliga bestämmelser som 
gav EU behörighet att lagstifta

  

90

Genom Amsterdamfördraget enades medlemsstaterna också om en 
målsättning för det straffrättsliga samarbetet, nämligen att EU skulle 
ge medborgarna ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, se 
dåvarande artikel 29 EU-fördraget.

 på det straffrättsliga området, liksom 
fler och mer omfångsrika regleringar gällande det straffrättsliga 
samarbetet, dåvarande artiklarna 29–42 EU-fördraget.  

91

                                                
85 Mitsilegas, 2001, 565 f. 

 Det straffrättsliga samarbetet var 
inriktat på att förebygga och bekämpa brottslighet, särskilt 
människohandel och brott mot barn, terrorism, korruption och 
bedrägeri samt olaglig vapenhandel och olaglig narkotikahandel. Detta 
skulle ske genom att bland annat underlätta straffrättsligt samarbete 
mellan myndigheterna i medlemsstaterna samt harmonisera 
minimiregler avseende rekvisit och påföljder när det gällde terrorism, 

86 Jfr Bernitz & Kjellgren, 2009, s. 190.  
87 Jfr Wersäll, Fredrik, ”Straffrättsligt samarbete inom Europeiska Unionen”, i 
Svensk Juristtidning 1997, s. 416-425, s. 416 ff. 
88 Bäcklund, 2005, s. 876. 
89 Exempel på den överstatliga karaktären är till exempel att rådet kunde anta 
rambeslut utan de nationella parlamentens godkännande. För ytterligare exempel på 
överstatlig karaktär i detta avseende, se Gröning 2008, s. 45 och Asp, 2002, s. 37. Se 
vidare Nilsson, 1999, s. 730 för förändringarna i och med Amsterdamfördraget.  
90 Den formella lagstiftningsmakten fanns dock kvar hos de nationella parlamenten. 
För en diskussion om vem som hade den egentliga lagstiftningsmaken – EU eller de 
nationella staterna – se Gröning, 2008, s. 53 ff.  
91 Gröning, 2008, s. 24. Mer om denna målsättning nedan i avsnitt 3.3. 
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organiserad brottslighet och olaglig narkotikahandel, dåvarande 
artiklarna 29 och 31 EU-fördraget.  

Från politiskt håll har det på senare tid ansetts önskvärt att 
ytterligare effektivisera det straffrättsliga EU-samarbetet, särskilt 
genom införande av någon form av överstatligt samarbete.92

Sedan Amsterdamfördraget har straffrättsliga frågor prioriterats 
högt på den politiska dagordningen inom EU

 Det 
nyligen antagna Lissabonfördraget, se nedan, har också lett samarbetet 
in i denna riktning. 

93 och som visats har 
utvecklingen av det straffrättsliga samarbetet i det närmaste eskalerat. 
Denna utveckling har nära samband med de konsekvenser som EU-
samarbetet och samhällsutvecklingen i övrigt medför. Med en i många 
hänseenden gemensam ekonomisk marknad och fri rörlighet över 
gränserna tillsammans med teknisk utveckling har också 
brottslighetens karaktär förändrats. Nationella åtgärder anses vara 
otillräckliga för att hantera detta problem, varför samarbetet inriktats 
på att särskilt bekämpa vad som går under benämningen 
”gränsöverskridande och särskilt allvarlig brottslighet”. Under denna 
insorteras bland annat narkotikabrott, miljöbrott, människosmuggling 
och terrorism.94

 
 

3.2 Närmare om det straffrättsliga 
samarbetet 

Lissabonfördraget som trädde ikraft den 1 december 2009 har 
inneburit stora förändringar för det straffrättsliga samarbetsområdet, 
särskilt genom avskaffandet av pelarstrukturen. Reglerna om 
straffrättsligt samarbete har kommit att bli en del av det som tidigare 
räknades till gemenskapsfrågor.95 Detta innebär också att samarbetet 
är överstatligt, det vill säga beslut fattas inte längre genom enhällighet 
utan huvudsakligen med kvalificerad majoritet i ministerrådet96 enligt 
artikel 16.3 EU-fördraget. Dock har Europaparlamentet97

                                                
92 Gröning, 2008, s. 44 ff.  

 givits 

93 Gröning, 2008, s. 30 f. och 44, jfr Träskman, Per Ole, ”Strafflagen för Europeiska 
Unionen – Fakta och fiktion”, i Svensk Juristtidning 2002, s. 345-362, särskilt s. 345 
ff. 
94 Träskman, 2002, s. 348 ff. och Träskman, 2005, s. 861, Jfr http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/, 2010-08-30 samt 
artikel 83 EUF-fördraget. 
95 Mitsilegas, 2009, s. 37. För mer om förändringarna i och med Lissabonfördraget, 
till exempel när det gäller institutionernas roll och beslutsfattande se Mitsilegas, 
2009, till exempel s. 37 ff.  
96 Även kallat ”Europeiska unionens råd” eller ”rådet”. Består av en minister från 
varje medlemsstats regeringar. Ministerrådet företräder i olika konstellationer på så 
sätt att olika ministrar sammanträder beroende på det behandlade området. Rådet har 
bland annat den lagstiftande makten, se Bernitz & Kjellgren, 2009, s. 42 f. 
97 Det vill säga ett parlament bestående av ledamöter som utses genom allmänna val 
i medlemsstaterna.  

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/�
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/�
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medbeslutanderätt.98 Åtgärder vidtas numera i direktivform.99 
Direktiven är rättsligt bindande och anger det resultat som ska uppnås 
i ett visst hänseende. Formen och tillvägagångssättet för hur resultatet 
ska uppnås är dock upp till varje medlemsstats myndigheter.100 
Direktiv måste införlivas i nationell rätt, det vill säga nationella 
bestämmelser måste antas som syftar till att uppnå de resultaten som 
föreskrivs i direktiven, för att grunda rättigheter och skyldigheter för 
enskilda individer. Direktiv har dock som regel så kallad vertikal 
direkt effekt vilket innebär att enskilda kan gentemot staten åberopa 
även icke införlivade direktiv inför domstol så snart tidsfristen för 
införlivandet gått ut. Direktiv har däremot inte direkt effekt när det 
gäller förhållanden individer emellan.101

Målsättningen för det straffrättsliga samarbetet om att ge 
medborgarna hög säkerhet inom ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa återfinns numera i artikel 67 EUF-fördraget. Detta ska enligt 
artikel 67.3 EUF-fördraget bland annat uppnås genom ”ömsesidigt 
erkännande av domar och beslut i brottmål” samt om det behövs, 
”genom tillnärmning av den straffrättsliga lagstiftningen”. Artikel 67 
EUF-fördraget är allmänt utformad och konkretiseras bland annat av 
artikel 82 EUF-fördraget enligt vilken det framgår att det 
straffrättsliga samarbetet ska ”bygga på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och rättsliga avgöranden och inbegripa en 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar” när 
det gäller vissa områden. Minimiregler får enligt artikel 82.2 EUF-
fördraget fastställas när det gäller vissa straffprocessuella frågor, 
närmare bestämt ömsesidig tillåtlighet av bevis, personers rättigheter 
vid det straffrättsliga förfarandet och brottsoffers rättigheter Denna 
lista kan utökas i vissa fall. Tillnärmning på straffprocessens område 
får dock enbart ske om det är nödvändigt för att underlätta ömsesidigt 

  

                                                
98 Om lagstiftningsförfaranden, se artiklarna 289 och 294 EUF-fördraget. I 
Europaparlamentet tas beslut med enkel majoritet, artikel 231 EUF-fördraget. 
Speciellt för det straffrättsliga samarbetet är att vid sidan av kommissionen har även 
medlemsstaterna viss initiativrätt, artikel 76 EUF-fördraget. Medlemsstaterna har 
inte någon vetorätt, men en så kallad nödbroms har införts, se artikel 82.3 och 83.3 
EUF-fördraget. Det betyder att om en medlemsstat anser att deras rättssystem 
påverkas för mycket av ett lagförslag har de rätt att begära att lagförslaget ska 
godkännas enhälligt av Europeiska rådet (se fotnot 105). Nås ingen enighet kan 
minst nio medlemsstater gå vidare och upprätta ett fördjupat samarbete i frågan, 
medan andra stater står utanför. Förslag på antagande av rättsakter kan även 
tillfälligt stoppas för att omprövas om det kan antas strida mot 
subsidiaritetsprincipen, det vill säga EU ska endast vidta åtgärder vars mål 
medlemsstaterna själva inte kan uppnå, artikel 5.3 EU-fördraget och artikel 7.2 
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.   
99 Se de i avsnittet nedan nämnda artiklarna. Innan antagandet av Lissabonfördraget 
vidtogs åtgärder i de mellanstatliga rättsakterna gemensamma ståndpunkter, 
rambeslut, konventioner och beslut. Se artikel 34 EU-fördraget gamla lydelsen för 
närmare om detta, jfr Asp, 2002, s. 38 ff. 
100 Artikel 288 EUF-fördraget (artikel 249 EG-fördraget). 
101 Se bland annat mål 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der 
Belastingen REG 1963 s. 1; svensk specialutgåva volym 1 och mål 8/81, Becker mot 
Finanzamt Münster-Innenstadt, REG 1982, s. 53; svensk specialutgåva volym 6. Se 
vidare Hettne & Otken Eriksson (red.), 2005, s. 98 ff.  
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erkännande när det gäller straffrättsliga frågor med 
gränsöverskridande dimension och minimireglerna ska beakta 
skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem och rättsliga 
traditioner. 

Minimiregler får även fastställas av brottsrekvisit och påföljder när 
det gäller särskilt allvarlig brottslighet som har gränsöverskridande 
inslag eller i de fall det anses finnas ett särskilt behov av att bekämpa 
dem gemensamt, enligt artikel 83.1 EUF-fördraget. Detta gäller för 
vissa särskilt angivna brottsområden102

3.3 ”Ett område med säkerhet, frihet 
och rättvisa” 

, men ”med hänsyn till 
brottslighetens utveckling” kan fler brottsområden inkluderas om de 
uppfyller de nyss nämnda kriterierna. Minimiregler av detta slag får 
också fastställas om det är nödvändigt för att ”säkerställa att unionens 
politik på ett område som omfattas av harmoniseringsåtgärder ska 
kunna genomföras effektivt”, artikel 83.2 EUF-fördraget.  

I artikel 3.2 stadgas en av Europeiska unionens målsättningar:  
 

”Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten garanteras 
samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre 
gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av 
brottslighet.” [Min kursivering.]  

 
Avdelning V i EUF-fördraget som innehåller bestämmelser om 
samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor, däribland det 
straffrättsliga samarbetet, har också namngetts efter denna målsättning 
och artikel 67.1 härunder anger att:  
 

1. Unionen ska utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med 
respekt för de grundläggande rättigheterna och de olika rättssystemen och 
rättsliga traditionerna i medlemsstaterna.  
2. Unionen ska säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer 
vid de inre gränserna, och den ska utarbeta en gemensam politik för asyl, 
invandring och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på solidaritet 
mellan medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeländer. I 
denna avdelning likställs statslösa personer med medborgare i tredjeländer. 
3. Unionen ska verka för att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom 
förebyggande och bekämpning av brottslighet, rasism och 
främlingsfientlighet, genom åtgärder för samordning och samarbete mellan 
polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter och andra behöriga myndig- 
heter samt ömsesidigt erkännande av domar och beslut i brottmål och, vid 
behov, genom tillnärmning av den straffrättsliga lagstiftningen. 
4. Unionen ska underlätta tillgången till rättsväsendet, särskilt genom 
principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga och utomrättsliga 
avgöranden på det civila området. [Min kursivering] 

                                                
102 Människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn, penningtvätt, 
korruption, förfalskning av betalningsmedel, IT-brottslighet, olaglig 
narkotikahandel, olaglig handel med vapen, terrorism och organiserad brottslighet. 
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Det straffrättsliga samarbetet är således en del i den verksamhet som 
syftar till att uppnå detta mål, och har, som berörts ovan, varit så sedan 
Amsterdamfördraget trädde ikraft.103 Mitsilegas tolkar den nuvarande 
fördragstexten som att de samarbetsområden som regleras härunder 
kategoriseras in på ett sätt så att ”frihet” med inre gränser, invandring 
och asyl, ”säkerhet” sammanlänkas med straffrätt och ”rättvisa” med 
civilrätt.104

Europeiska rådet
 

105 har varit en viktig aktör när det gäller 
inriktningen av lagstiftning och politik när det gäller samarbetet inom 
RIF, inte minst då det gäller just målsättningen om ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa.106 Rådet anger samarbetets inriktning i 
strategiska arbetsprogram107 vilka åtföljs av handlingsplaner som 
syftar till dess genomförande.108 Dessa dokument är mycket 
betydelsefulla för samarbetets uppbyggnad, fortskridande och 
prioriteringar.109 Särskilt viktigt är Tammerforsslutsatserna från 
Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober år 1999110. 
Sedan detta toppmöte drivs samarbetet på området framåt enligt 
strategierna harmonisering och ömsesidigt erkännande, varom 
närmare nedan. Det är också i Tammerforsslutsatserna som 
målsättningen om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
definierades och utvecklades.111

 

 I slutsatserna från rådsmötet framgår 
att: 

”[f]riheten kan åtnjutas endast inom ett område där verklig rättvisa 
råder, där människor kan vända sig till domstolar och myndigheter i 
vilken medlemsstat som helst lika lätt som i sin egen stat. Brottslingar 
får inte ges några möjligheter att utnyttja skillnader mellan 
medlemsstaternas rättssystem. Domar och beslut bör efterlevas och 
verkställas i hela unionen, samtidigt som den grundläggande 
rättssäkerheten för människorna och de ekonomiska aktörerna tryggas. 

                                                
103 Denna målsättning blev ett generellt mål för hela EU år 2001 och stadgades i 
dåvarande artikel 2 EU-fördraget, jfr Gröning, 2008, s. 46. 
104 Se Mitsilegas, 2009, s. 38.  
105 Högsta politiska organet inom EU. Består av medlemsstaternas stats- och 
regeringschefer samt kommissionens ordförande. Europeiska rådet deltar inte i 
någon beslutsprocess, men fastställer den politiska dagordningen för EU-samarbetet. 
Se Bernitz & Kjellgren, 2009, s. 49 f.  
106 Asp, 2002, s. 45 och Mitsilegas, 2009, s. 30 f.  
107 Det första var Tammerforsslutsatserna från 1999 som ersattes av 
Haagprogrammet och därefter av Stockholmsprogrammet. 
108 Jfr http://www.sweden.gov.se/sb/d/11627/a/119953, 2010-08-30 
109 Asp, 2002, s. 45 och Mitsilegas, 2009, s. 30 f. Sedan övergången från 
mellanstatligt samarbete utformar rådet i stället strategiska riktlinjer för kommande 
EU-lagstiftning- och samarbeten, se http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/, 2010-08-30. 
110 Europeiska Rådet i Tammerfors den 15-15 oktober 1999 – Ordförandeskapets 
slutsatser [cit. Tammerforsslutsatserna], punkt 5. Finns tillgängligt på 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/sv/ec/00200-r1.s9.htm, 
2010-08-30. 
111 Gröning, 2008, s. 46 f. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11627/a/119953�
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/�
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/sv/ec/00200-r1.s9.htm�
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Bättre överensstämmelse och ökad konvergens måste uppnås mellan 
medlemsstaternas rättssystem.”112

 
  

De tre begreppen, med ”frihet” i centrum sammanhänger således med 
varandra.113 För att EU-medborgarnas frihet ska kunna förverkligas 
krävs ”säkerhet” och ”rättvisa”, friheten anses betydelselös om EU-
medborgarna inte kan garanteras en miljö som är säker och trygg, med 
stöd från ett rättsystem som de har fullt förtroende för.114 
Frihetsbegreppet grundas i EU-rättens fria rörlighet för personer115, 
men innebär också en rätt att leva i en trygg och laglydig miljö. 
Medborgarna ska inte känna tvivel inför att de som försöker 
missbruka friheten eller störa friheten att vara trygg bekämpas och 
förhindras av myndigheterna.116 Säkerhetsskapande åtgärder, 
vanligtvis brottsbekämpning, syftar till att skapa och garantera frihet. 
Inom hela EU ska brottsligheten bekämpas på samma villkor och lika 
effektivt.117 Det är inom hela EU som friheten ska åtnjutas, alla EU-
medborgare ska ha samma rätt till rättvisa och vara underkastade 
samma förpliktelser.118 För att människor ska kunna känna sig trygga i 
vardagen krävs vidare att de ska kunna lita på att rättvisa skapas, de 
måste kunna lita på att rättvis lagföring sker av de som försöker skada 
eller hota friheten och säkerheten.119

Det straffrättsliga samarbetet inom EU har kritiserats för att 
intresset av säkerhet har getts den mest framträdande platsen och det 
på bekostnad av frihet och rättvisa. Den materiella straffrätten har 
dessutom fått kritik för att leda till ökad repression och vida 
kriminaliseringar medan det straffprocessrättsliga samarbetet 
kritiseras för bristande kontroll och ansvarstagande. Anledningen till 
denna repressiva inriktning beror sannolikt bland annat på 
terrorattentaten i till exempel New York och London.

 

120 Det så kallade 
Stockholmsprogrammet121

                                                
112 Tammerforsslutsatserna punkt 5. 

 betonar dock, till skillnad från sina 
föregångare, individens rättigheter i relation till både EU och den 

113 Träskman, 2005, s. 860, jfr till exempel Rådets och kommissionens 
handlingsplan av den 3 december 1998 för att på bästa sätt genomföra 
bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa, EGT C 19, 23.1.1999, s. 1. [Cit. Handlingsplanen från Wien], 
Tammerforsslutsatserna punkt 2 och Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och 
rättvisa i Europeiska unionen, meddelande från rådet, EUT C 53, 3.3.2005, [cit. 
Haagprogrammet] s. 1. 
114 Träskman, 2005, s. 861. 
115 Dåvarande artiklarna 39–48 och 294 EG-fördraget, numera artiklarna 45–55 
EUF-fördraget. 
116 Handlingsplanen från Wien, särskilt punkterna 6 och 9.  
117 Träskman, 2005, s. 860. 
118 Gröning, 2008, s. 47, särskilt fotnot 125. 
119 Handlingsplanen från Wien punkt 15, jfr Träskman, 2005, s. 861. 
120 Asp, 2009, s. 684 f.  
121 The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting 
the citizens [cit. Stockholmsprogrammet]. Finns tillgängligt på 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_program_en.pdf, 2010-
08-30. Stockholmsprogrammet är det strategidokument för samarbetet inom RIF 
som antogs under svenska ordförandeskapet och gäller för åren 2010–2014. 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_program_en.pdf�
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nationella staten. EU tycks vilja stärka individens ställning så att 
balans råder mellan den enskildes rättigheter och EU-åtgärder för 
säkerhet, det vill säga en balans mellan frihet och rättvisa (varmed 
avses rättssäkerhet) och säkerhet. I programmet prioriteras individens 
intresse av rättssäkerhet och målet är att medborgaren ska vara i 
centrum för allt arbete.122

 
  

 
 

 

                                                
122 Jfr Asp, 2009, s. 685 ff. 
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4 Ömsesidigt erkännande 
och harmonisering 

4.1 Introduktion 

Sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors har EU-samarbetet på det 
straffrättsliga området bedrivits enligt de två målsättningarna; 
realisera principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut 
mellan medlemsstaterna respektive uppnå harmonisering av 
medlemsstaternas strafflagstiftning.123 Ingen av strategierna är tydligt 
definierade men man kan säga att de vilar på delvis motsatta 
ideologier. Principen om ömsesidigt erkännande innebär en acceptans 
av den lagstiftning som sker på nationell nivå, trots heterogena 
rättsystem ska medlemsstaterna erkänna varandras beslut. Ömsesidigt 
erkännande tillåter, till skillnad från harmonisering, således 
medlemsstaternas skillnader i strafflagstiftningen men låter dem inte 
påverka samarbetet. Harmonisering däremot syftar till homogenitet 
genom gemensamma regler.124

4.2 Ömsesidigt erkännande 
 

4.2.1 Bakgrund 
Det straffrättsliga samarbetet inom EU alltså har pågått i enlighet med 
principen om ömsesidigt erkännande sedan år 1999, men principen 
togs upp för diskussion redan året innan under Europeiska rådets möte 
i Cardiff. 125 Det är dock först sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 
som principen uttryckligen anges i fördragstext gällande samarbetet på 
straffrättens område.126

Principen om ömsesidigt erkännande är hämtad från det 
grundläggande målet om fri rörlighet, det vill säga avskaffandet av de 
inre gränserna och skapandet av en inre marknad inom EU - kärnan 

  

                                                
123 Gröning, 2008, s. 47.  
124 Gröning, 2008, s. 50 och Klip, André, European criminal law: an integrative 
approach, Intersentia, Antwerp 2009, s. 23.  
125 Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 12. Se Europeiska Rådet i Cardiff 
den 15-16 juni 1998 – Ordförandeskapets slutsatser, SN 150/1/98 REV 1 ELL/va, 
punkt 39, Finns tillgängligt på 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/54322.pdf, 
2010-08-30. Principen har därefter behandlats i diverse EU-rättsliga dokument, till 
exempel Haagprogrammet.  
126 I artikel 31.a EU-fördragets gamla lydelse angavs att ”underlättande och 
påskyndande av samarbete mellan behöriga ministerier och rättsliga eller likvärdiga 
myndigheter i medlemsstaterna […] när det gäller rättsliga förfaranden och 
verkställighet av beslut” skulle innefattas i de gemensamma insatserna i det 
straffrättsliga samarbetet.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/54322.pdf�


 29 

inom det som förut var EG.127 Principen är även känd som ”Cassis-
principen”128 - den centrala principen på den inre marknaden om att 
lagligt producerade och sålda varor i en medlemsstat ska kunna säljas 
i andra medlemsstater utan ytterligare kontroller.129 Principen finns på 
flera områden inom EU-samarbetet för att underlätta fri rörlighet.130 
På straffrättens område kan denna strategi sägas syfta till en inre 
marknad för straffrätten med fri rörlighet av straffrättsliga beslut och 
domar.131

Inom det straffrättsliga samarbetet har principen om ömsesidigt 
erkännande blivit den mest framträdande strategin, det är enligt denna 
som samarbetet huvudsakligen bedrivs. Som nedan kommer att 
beröras finns det ett visst motstånd bland EU-medlemsstaterna mot 
harmoniseringsstrategin. Då det funnits så stora skillnader i 
lagstiftningen medlemsstaternas emellan har det varit svårt att nå 
överenskommelse på EU-nivå och harmonisering har därmed inte 
ansetts användbart.

 

132 I dessa fall har det i stället ansetts lättare att 
tillämpa principen om ömsesidigt erkännande och principen har slagit 
igenom av just denna anledning. Mitsilegas beskriver principens 
framväxt på straffrättens område som att ett medel för att balansera 
upp ett trögt straffrättsligt samarbete mot att samtidigt lugna de 
medlemsstater som var skeptiska mot harmonisering och på så sätt 
undvika att samarbetet stagnerar.133

Även i EUF-fördraget framgår att principen om ömsesidigt 
erkännande har en framträdande roll. Av artikel 82 framgår nämligen 
att det straffrättsliga EU-samarbetet ska bygga på principen om 

  

                                                
127 Principens exporterande från det som förut kallades EG-rätten till straffrättens 
område har kritiserats i doktrin, framför allt då man inom det straffrättsliga 
samarbetsområdet inte försökt skapa samma gemensamma normer till grund för den 
fria rörligheten på samma sätt som man har inom den f.d. gemenskapsrätten. Se 
vidare bland annat Peers, Steve, ”Mutual recognition and Criminal Law in the 
European Union: Has the Council got it Wrong?”, i Common Market Law Review, 
2004, s. 5-36. 
128 Efter den s.k. Cassis de dijon-domen, mål 120/78, Rewe-Zentrale AG mot 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979, s. 649; svensk 
specialutgåva, volym 4.  
129 Bernitz & Kjellgren, 2009, s. 242 f. och Craig & de Búrca, 2007 s. 714 ff. Jfr 
Klip, 2009, s. 330.  
130 Till exempel ömsesidigt erkännande av familjerättsliga domar samt ömsesidigt 
erkännande av beslut av betydelse för en persons behörighet att utöva visst yrke 
såsom universitetsexamina.  
131 Se punkt 5 i preambeln till Rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder 
och om överlämnande mellan medlemsstaterna. Jfr Gröning, 2008, s. 49.  
132 Gröning, 2008, s. 50, jfr Nilsson, Gunnar, ”Ömsesidigt erkännande”, i Svensk 
Juristtidning, 2005, s. 887–899, s. 888.  
133 Mitsilegas, 2009, s. 116. Denna utveckling var särskilt aktuell när det krävdes 
enhällighet för antagande av rättsakter, och särskilt tydligt blev det under sena 1990-
talet då ett förslag om en straff- och processlagstiftning lades fram för att skydda 
dåvarande EG:s finansiella intressen, Corpus Juris. Förslaget skulle ha medfört en 
omfattande harmonisering på området, men blev aldrig antaget. För närmare om 
Corpus Juris se Jareborg Nils, ”Corpus Juris. Ett förslag till straffrättsliga och 
straffprocessrättsliga bestämmelser till skydd för Europeiska unionens finansiella 
intressen”, i Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 1998, s. 255–270.  
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ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden.134 Redan i 
Tammerforsslutsatserna fastslogs att principen om ömsesidigt 
erkännande ska vara en ”hörnsten i det rättsliga samarbetet på […] 
det straffrättsliga området” och den ska gälla dels domar, dels andra 
rättsliga avgöranden. Ett ömsesidigt erkännande av rättsliga 
avgöranden angavs i slutsatserna, tillsammans med tillnärmning av 
lagstiftning, underlätta samarbete mellan medlemsstaternas 
myndigheter samt skyddet av enskildas rättigheter.135 Principen ska 
garantera tillämpning av domar på ett sätt så att enskildas rättigheter 
garanteras, till exempel när det straffet avtjänas. Syftet med 
ömsesidigt erkännande ska således inte bara vara att se till att domar 
verkställs, utan också att det utdömda straffet avtjänas på ett sätt som 
respekterar enskildas rättigheter. Verkställighet i en annan 
medlemsstat bör till exempel också användas när detta främjar 
gärningspersonens återanpassning till samhället.136

Principen gäller inte samtliga rättsliga beslut, utan dess tillämpning 
måste baseras på ett rättsligt instrument (för närvarande rambeslut och 
direktiv). EUF-fördraget möjliggör däremot att principen kan komma 
att tillämpas på alla typer av rättsliga avgöranden. Rättsakter som 
gäller samtliga delar av det straffrättsliga förfarandet kan nämligen 
enligt artikel 82.1a antas i detta hänseende.

 

137

4.2.2 Närmare om ömsesidigt erkännande 
inom det straffrättsliga samarbetet 

 Principen gäller i strikt 
mening således på straffprocessens område. 

Straffrättsligt samarbete enligt principen om ömsesidigt erkännande 
innebär att rättsliga beslut, däribland domar, som fattas av 
myndigheter i enlighet med de formella befogenheterna i ett 
medlemsland (den ”utfärdande staten”) ska av en annan medlemsstat 
(den ”verkställande staten”) automatiskt erkännas och ges samma 
eller liknande verkan som i den utfärdande staten. Erkännande och 
verkställighet ska i den verkställande staten därmed ske utan 
ytterligare materiella prövningar eller ingående kontroller.138

                                                
134 Jfr artikel 67 EUF-fördraget enligt vilken brottslighet ska förebyggas och 
bekämpas bland annat genom ömsesidigt erkännande av domar och beslut i brottmål 
för att en hög säkerhetsnivå ska kunna säkerställas inom EU, medan harmonisering 
bara ska tillämpas först vid behov. Jfr också Mitsilegas, 2009, s. 156. 

 Ett 
samarbete enligt principen om ömsesidigt erkännande skiljer sig från 
traditionellt internationellt samarbete. Det sista innebär i huvudregel 
att en stat begär att en annan stat ska hjälpa till i en viss fråga varpå 
den anmodade staten fattar ett beslut om huruvida den ska samarbeta 

135 Tammerforsslutsatserna, punkterna 33–37, särskilt punk 33. 
136 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet, Ömsesidigt 
erkännande av slutliga avgöranden i brottmål, KOM(2000) 495 slutlig, s. 2. 
137 Jfr Mitsilegas, 2009, s. 157. 
138 Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 12, Peers, Steve, EU Justice and 
Home Affairs law, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 428 och Klip, 2009, s. 
330 f.  
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eller inte, ett beslut som tas i enlighet med den anmodade statens 
lagstiftning. Skillnaden ligger alltså i vilken stat som fattar beslutet 
om att vidta en viss åtgärd.139 Principen medför således att den 
verkställande staten har förlorat en del av sin suveräna makt över 
kontrollen av verkställighet av straffrättsliga beslut på sitt 
territorium.140

Att erkännande och verkställande ska ske automatiskt innebär att 
ett ömsesidigt erkännande inte ska hindras av att den myndighet som i 
det utfärdande medlemslandet anses behörig beslutsfattare i frågan har 
en annan status i ett annat. Vidare för principen med sig att det är den 
utfärdande staten som ensidigt reglerar förutsättningarna för beslutet 
som är för handen, erkännande och verkställighet ska ske även om den 
verkställande staten har helt andra regler när det gäller exempelvis 
kriterier för brottsmisstakar och brottsdefinitioner.

  

141 I traditionellt 
internationellt samarbete på straffrättens område har det funnits krav 
på så kallad dubbel straffbarhet, det vill säga att den gärning som den 
misstänkte/gärningspersonen etc. misstänks ha/har begått ska vara ett 
brott enligt både den utfärdande och den verkställande statens 
lagstiftning för att samarbete ska genomföras. För en omfattande lista 
av brott, så kallade ”listbrott” är detta krav på dubbel straffbarhet 
avskaffat, vilket framgår av respektive rambeslut/direktiv.142 I de 
flesta instrument återfinns samma listbrott och det är till exempel 
fråga om terrorism, våldtäkt, mord och deltagande i en kriminell 
organisation. De flesta listbrott – men inte alla – är dock 
kriminaliserade i samtliga länder till följd av internationella åtaganden 
eller när det är fråga om allvarliga och vanliga brott som är 
gemensamma för samtliga rättsordningar.143 Listan på brott som 
undantas från kravet om dubbel straffbarhet innehåller dock endast 
brottsbenämningar och alltså inte någon detaljerad definition, vilket 
medför att det inte behöver vara samma beteende som är straffbelagt i 
de samarbetande medlemsstaterna.144

Principens realiserande på straffrättens område för således med sig 
att det inte enbart är beslut från andra medlemsstaters myndigheter i 
sig som erkänns, utan även att normer som härstammar från andra 
medlemsländers rättsordningar måste accepteras och implicit också 
det nationella rättssystemet utifrån vilket besluten tagits.

  

145

                                                
139 Asp, 2002, s. 47. 

 Mitsilegas 
menar att principens tillämplighet på det straffrättsliga området på så 

140 Peers, 2004, s. 10.  
141 Klip, 2009, s. 332 f. 
142 Se till exempel Rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om 
överlämnande mellan medlemsstaterna, artikel 2.  
143 Mitsilegas, 2009, s. 101 och Klip, 2009, s. 333 ff. Förutom att det måste vara 
fråga om ett brott som uttryckligen anges i respektive instrument gäller undantaget 
från kravet på dubbel straffbarhet enbart om brottet är straffbart med 
frihetsberövande i minst tre år enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning. 
144 Mål C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW mot Leden van de Ministerrad, 
REG 2007, s. I-3633, punkterna 51, 52 och 59. Se också till exempel Rådets 
rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan 
medlemsstaterna artikel 2. 
145 Mitsilegas, 2009, s. 101 och 119. 
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sätt i förlängningen innebär fri rörlighet för nationella konstitutionella 
system. Detta liknar Mitsilegas vid ”a journey into the unknown” för 
de nationella domstolarna och medborgarna.146 Medborgarna måste 
acceptera normer som i deras hemland inte föregåtts av en offentlig 
debatt, något som torde vara särskilt viktigt då straffrätten till sin natur 
är väldigt ingripande för den enskilde individen och kan ha 
betydanden inverkan på grundläggande rättigheter. Det här gör att 
man kan ifrågasätta upprätthållandet av kravet på rättssäkerhet 
avseende förutsägbarhet och tydlighet.147

System som bygger på ömsesidigt erkännande syftar till snabbhet 
och effektivitet. I rambeslut/direktiv anges därför strikta tidsfrister för 
verkställighet. Den verkställande staten kan endast under vissa 
begränsade och särskilt angivna förutsättningar, vilket också framgår 
av det instrument som är i fråga, vägra genomförande av den 
utfärdande statens beslut.

  

148 Exempel på sådana vägransgrunder är att 
den tilltalade inte har uppnått straffbarhetsålder eller att gärningen 
prövats genom en lagakraftvunnen dom och påföljden verkställts (ne 
bis in idem).149

 
  

4.2.3 Ömsesidigt erkännande - praktik 
Sedan principen om ömsesidigt erkännande infördes på straffrättens 
område har en rad rambeslut antagits för dess realiserande. 
Utvecklingen av principen på detta område har accelererat 
allteftersom sedan terrorattackerna den 11 september 2001 genom det 
för det straffrättsliga samarbetet banbrytande rambeslutet om en 
europeisk arresteringsorder150. Detta var den första åtgärden som 
konkretiserar principen om ömsesidigt erkännande av 
domstolsavgöranden.151 Rambeslutet antogs den 13 juni år 2002, 
trädde ikraft den 7 augusti 2002 och senast den 31 december 2003 
skulle medlemsstaterna ha genomfört det, artikel 34.1. Det var dock 
först den 22 april 2005 som samtliga medlemsstater hade 
implementerat rambeslutet varav flera fått göra grundlagsändringar 
som följd.152

                                                
146 Mitsilegas, 2009, s. 158.  

  

147 Mitsilegas, 2009, s. 118 f. och 158 f.  
148 Klip, 2009, s. 331 och Peers, 2006, s. 428. 
149 Se vidare till exempel Rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och 
om överlämnande mellan medlemsstaterna artikel 3. 
150 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 15 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna, EGT L 190 
18.7.2002, s. 1. 
151 Mitsilegas, 2009, s. 115 och 123 ff. Rådets rambeslut om en europeisk 
arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna tillkom snabbt som 
en följd av terrorattackerna i New York. Se vidare Guild, Elspeth (ed.), 
Constitutional challenges to the European Arrest Warrant, Wolf Legal Publishers, 
Nijmegen, 2006, s. 7. 
152 Rapport från kommissionen grundad på artikel 34 i rådets rambeslut av den 13 
juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna (reviderad version), KOM(2006)8 slutlig s. 2.  
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Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder syftar till att en 
efterlyst person ska överlämnas till en medlemsstat för att lagföras 
eller för att verkställa ett straff i den medlemsstat han eller hon är 
dömd, artikel 1.1.  

Vissa undantag från detta medges.153 Till exempel i de fall en dömd 
person befinner sig i eller är medborgare i den verkställande staten 
behöver den dömde inte överlämnas om den verkställande staten åtar 
sig att verkställa den frihetsberövande påföljden enligt den 
medlemsstatens lagstiftning, artikel 4.6. Överlämnande behöver inte 
heller ske om den begångna gärningen i fråga inte är straffbelagd i 
både den utfärdande och verkställande staten. I rambeslutet avskaffas 
dock detta krav på dubbel straffbarhet som tidigare gällt vid utlämning 
för 32 brottskategorier varför överlämnande ändå ska ske då vissa 
gärningar inte motsvarar brott i den verkställande staten. Vidare 
likställs de olika EU-medlemsstaternas rättsliga myndigheter på 
samma sätt som myndigheter inom en och samma stat.154

Till följd av rambeslutet hade fram till september år 2004 minst 2 
603 arresteringsordar utfärdats, 653 personer gripits och 104 personer 
överlämnats i enlighet med rambeslutet om en europeisk 
arresteringsorder.

   

155

Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har följts av 
ytterligare rambeslut. Detta innebär i praktiken att medlemsstater, i 
enlighet med principen om ömsesidigt erkännande, också ska erkänna 
andra medlemsstaters beslut när det gäller bland annat frysning av 
egendom och bevis

 Verkställighetstiden för arresteringsordar jämfört 
med tidigare förfarande hade minskat från nio månader till 43 dagar. 

156, bötesstraff157 och förverkande av 
egendom158.159 De flesta hitintills antagna rambeslut innehåller 
åtgärder som är till nackdel för den tilltalade.160

De åtgärder som har antagits för tillämpning av principen om 
ömsesidigt erkännande på straffprocessens område har bemötts med 
flera invändningar från framför allt nationella parlament och 
domstolar, men även i doktrin. Medlemsstaterna har visat viss ovilja 
att enas om EU-rättsliga instrument med ömsesidigt erkännande och 
genomförandet av sådana åtgärder har inte alltid varit 

 

                                                
153 Se bland annat artiklarna 3 och 4. 
154 Rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande 
mellan medlemsstaterna artikel 2. 
155 Statistiken som redovisas i kommissionens rapport anses dock vara bristfällig då 
det saknas information från vissa stater. 
156 Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i 
Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial. 
157 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om 
ömsesidigt erkännande på bötesstraff. 
158 Rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av 
vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott. 
159 För fler rambeslut med ömsesidigt erkännande se http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/Omsesidigt-
erkannande/, 2010-08-30.  
160 Frände, Dan, ”Aktuell straffrätt inom EU. Harmonisering och ömsesidigt 
erkännande”, i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2007, s. 270-277, s. 273.  

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/Omsesidigt-erkannande/�
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/Omsesidigt-erkannande/�
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Straffratt-och-brottsbekampning/Omsesidigt-erkannande/�
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tillfredställande.161 Enligt kommissionens utvärdering brast vissa 
medlemsstater när det gällde tillämningen av rambeslutet om en 
europeisk arresteringsorder på vissa punkter. Till exempel upprätthölls 
inte de i rambeslutet angivna tidsfristerna, avskaffade kravet på dubbel 
straffbarhet tillämpades inte fullt ut och medlemsstater tillämpade 
ytterligare vägransgrunder än de som är tillåtna i rambeslutet.162 
Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har kritiserats särskilt 
när det gäller frågor om mänskliga rättigheter.163 Andra invändningar 
handlar framför allt om en misstro till de utländska 
straffrättsförfarandena när det gäller rättvisa med hänsyn till skillnader 
i straffprocessystemen. Det har också uttryckts en rädsla för att de 
tilltalade i utländsk domstol kommer att utsättas för diskriminering.164

 
  

4.2.4 Ömsesidigt förtroende? 
Principen om ömsesidigt erkännande bygger på en uppfattning om att 
medlemsstaternas rättsregler och rättsliga skydd i princip är likvärdiga 
samt på tillit och ett ömsesidigt förtroende.165 Det ömsesidiga 
förtroendet vilar på trohet om principerna om frihet, demokrati, 
rättsstatsprincipen samt respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.166

Att den verkställande medlemsstaten kontrollerar huruvida 
relevanta villkor för ett visst beslut verkligen är uppfyllda är därför 
oacceptabelt, omprövningar anses inte nödvändiga utan är snarare ett 
tecken på misstro. Verkställande myndigheter måste således enligt 
principen lita till att den utfärdande myndigheten i den andra 
medlemsstaten respekterar individens rättigheter och har följt övriga 
tillämpliga regler.

   

167 Det faktum att principen innebär att domar 
meddelade i en stat inte ska ifrågasättas i andra stater anses också vara 
en rättssäkerhetsfaktor.168

I praktiken kan det dock ifrågasättas huruvida medlemsstaterna 
faktiskt hyser fullt förtroende för varandras rättssystem. Ett exempel 
på att så inte är fallet är att vid antagandet av rambeslutet om en 
europeisk arresteringsorder uttryckte vissa medlemsstater en rädsla för 
att det skulle innebära en försämring av den tilltalades rättigheter (se 
följande avsnitt). Ytterligare exempel är de ovan nämnda 

  

                                                
161 Mitsilegas, 2009, s. 115 och 123 ff.  
162 Rapport från kommissionen om rådets rambeslut om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, s. 2 ff.  
163 Peers, 2006, s. 434. 
164 Peers, 2006, s. 428 f.  
165 Klip, 2009, s. 331. 
166 Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av 
domar i brottmål, EGT C 12, 15.1.2001, s.10, särskilt punkt 3.2.1.4. Detta 
åtgärdsprogram syftade till att genomföra åtgärder som togs upp i 
Tammerforsslutsatserna. 
167 Klip, 2009, s. 331. 
168 Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av 
domar i brottmål, särskilt punkt 3.2.1.4.  
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vägransgrunderna vilka syftar till att säkerställa respekt för mänskliga 
rättigheter liksom antagande av specifika åtgärder för detta ändamål, 
något som av Mitsilegas kallas för ”trust-building” measures, jfr 
avsnitt 4.4.169 Dessa åtgärder skulle inte vara nödvändiga om det 
ömsesidiga förtroendet som principen bygger på verkligen fanns. I 
detta sammanhang kan det också vara intressant att erinra om ”förslag 
till rådets rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i 
Europeiska unionen”170. Detta innehåller minimiregler och är baserat 
på Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (EKMR). Bakgrunden till förslaget är 
att kommissionen anser att viss överensstämmelse rättsystemen 
emellan, särskilt gällande likabehandling av misstänkta, måste 
säkerställas och det ömsesidiga förtroendet måste främjas för att 
effektivisera principen om ömsesidigt erkännande. Förhandlingarna 
kring detta rambeslut har varit långdragna. Förslaget har ansetts 
mycket kontroversiellt då medlemstater befarar för att det skulle 
medföra långtgående inverkan på de nationella straffrättssystemen, 
detta trots att samtliga medlemsstater är anslutna till EKMR.171

 
 

4.3 Harmonisering 

4.3.1 Bakgrund  
Harmonisering av straffrätten på EU-nivå är en relativt ny företeelse. 
Det har tidigare i stället ansetts vara en fråga för framför allt Förenta 
nationerna (FN). Under 1960- och 70-talen lades förslag fram på 
gemensamma åtgärder för att förhindra bedrägerier mot EU:s budget, 
men utan framgång.  
En uttrycklig rättslig grund för antagande av harmoniserande 
rättsakter tillkom först genom Amsterdamfördraget172 och därefter har 
harmonisering på straffrättens område tilltagit, inte minst till följd av 
de politiska impulserna från toppmötet i Tammerfors samt olika 
handlingsplaner såsom handlingsplanen från Wien.173

Som nämnts har harmonisering inte någon uttalad definition. I 
praktiken innebär det dock att medlemsstaterna ska ha (vissa) 
gemensamma bestämmelser vilket sker genom antagande av rättsakter 

  

                                                
169 Mitsilegas, Valsamis, ”Trust-building Measures in the European Judicial Area in 
Criminal Matters: Issues of Competence, Legitimacy and Inter-institutional 
Balance”, i Balzacq Thierry & Carrera Sergio (edt.), Security versus freedom? : a 
challenge for Europe´s future, Ashgate Publishing Limited, Aldershot 2006, s. 279-
289, s. 280.  
170 Förslag till rådets rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i 
Europeiska unionen, KOM(2004) 328. 
171 Mitsilegas, 2006, s. 281. 
172 Peers, 2006, s. 382 f, jfr dåvarande artiklarna K.1.4 och K.1.7 EU-fördraget 
(Maastrichtfördraget) och artiklarna 29 och 31 EU-fördraget (Amsterdamfördraget).  
173 Mitsilegas, 2009, s. 86. Se Tammerforsslutsatserna punkterna 48 och 55 
respektive Handlingsplanen från Wien punkterna 17 och 46. 
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på EU-nivå.174 Klip definierar harmonisering som ”the convergence of 
the legal practice of the various legal systems based upon a common 
standard”.175 I EUF-fördraget används inte begreppet harmonisering, 
utan enbart uttrycket ”tillnärmning”. Huruvida det är någon skillnad 
mellan dessa begrepp är inte klarlagt. Vissa menar att det är fråga om 
en gradskillnad, medan en annan uppfattning är att de används 
synonymt vilket görs i denna uppsats.176 Även om det inte 
uttryckligen anges i fördrag eller praxis från EU-domstolen, urskiljer 
Klip också olika former av harmonisering; fullständig harmonisering 
och minimiharmonisering. Den senare innebär att medlemsstaterna 
ska respektera minimikrav som ställs från EU:s sida inom ett visst 
område, men de får ha strängare kompletterande regler. 
Minimiharmonisering ger således medlemsstaterna större frihet och 
viss flexibilitet när det gäller hur de ska uppfylla sina skyldigheter och 
det är denna form som används inom det straffrättsliga området, jfr 
avsnitt 3.2 och 4.3.2.177

Syftet med harmonisering är följaktligen att skillnader i 
medlemsstaternas strafflagstiftning ska utjämnas, men dock inte 
elimineras, genom att medlemsstaternas lagar ska få ändrat och 
harmoniserat innehåll. Harmonisering ska därmed skiljas från 
unifiering vars mål är att utradera samtliga skillnader, det vill säga en 
mer fullständig tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftnings 
innehåll och form. Det är det alltså inte fråga om på straffrättens 
område.

 Denna åtskillnad görs inte uttryckligen i 
uppsatsen, men den senare definitionen avses fortsättningsvis om 
annat inte anges.  

178

4.3.2 Närmare om harmonisering inom det 
straffrättsliga samarbetet 

  

På straffrättens område sker harmonisering genom antagande av 
harmoniserande rättsakter som innehåller minimiregler gällande 
brottsrekvisit och påföljder.179 På straffrättens område innebär 
systemet med minimiregler att den enskilda medlemsstaten får 
föreskriva högre straff och låta kriminaliseringen omfatta fler 
gärningar än vad som anges i det EU-rättsliga instrumentet.180

                                                
174 Elholm, Thomas, ”Den europæiske unions harmonisering af strafferetten”, i 
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2002, s. 76–103, s. 81. 

  

175 Klip, 2009, s. 23. 
176 För denna diskussion se bland annat Mitsilegas, 2009, s. 59 f. fotnot 1. 
177 Klip, 2009, s. 31 f. och Mitsilegas, 2009, s. 89. Harmonisering förekommer även 
inom andra områden, till exempel ofta inom det som tidigare var första pelaren i 
syfte att utveckla av den inre marknaden, se Mitsilegas, s. 59, fotnot 1, jfr artiklarna 
114–118 EUF-fördraget (94–97 EG-fördraget). 
178 Jfr Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 8. Se också Klip, 2009, s. 23 och 
Gröning, 2008, s. 48, jfr också Bernitz & Kjellgren, 2009, s. 352. Unifiering 
används däremot inom konkurrensrätten. 
179 Se ovan i avsnitt 3.2.  
180 Jfr Peers, 2006, s. 383.  
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Sedan Lissabonfördraget har EU även getts en uttrycklig 
befogenhet181 att harmonisera straffprocessuella regler. Tidigare 
rådde oenighet avseende om det förelåg en sådan befogenhet för EU:s 
del trots att viss straffprocessuell harmonisering redan skett.182

Arbetet med harmonisering av strafflagstiftnig bygger, som ovan 
berörts, på målet om frihet, säkerhet och rättvisa vars realiserande 
anses kräva att brottslighet bekämpas på lika villkor och lika effektivt 
inom hela EU.

 

183 Genom harmonisering skapas på så sätt ett 
europeiskt rättsområde inom vilket gärningspersoner riskerar samma 
påföljd oavsett i vilket medlemsland brottet begås.184 Med 
gemensamma miniminormer ska gärningspersoner inte kunna dra 
fördel av skillnader i medlemsstaternas rättssystem och därmed inte 
undgå lagföring eller verkställighet.185

Att gärningar anses oacceptabla genom gemensamma 
bestämmelser om straffbarhet samt bestraffas lika inom hela EU anses 
också inneha ett symboliskt budskap. Medborgarna upplever att det 
råder en gemensam rättvisesyn inom EU och de skyddas då effektivt 
och likvärdigt mot ett fenomen som står i strid mot gemensamma 
principer och värderingar.

 

186

 
 

4.3.3 Harmonisering - praktik 
Flera åtgärder har antagits på EU-nivå för harmonisering av nationell 
straffrätt och de är spridda över vitt skilda områden. Hittills har 
harmonisering bland annat skett till skydd för det som förut var 
gemenskapens särskilda intressen såsom bedrägeri mot gemenskapens 
budget. Vidare finns åtgärder som riktas mot till exempel olaglig 
narkotikahandel187, bedrägeri och förfalskning rörande icke-kontanta 
betalningsmedel188, terrorism189, människohandel190

                                                
181 Se ovan i avsnitt 3.2.  

, sexuellt 

182 Se till exempel Rådets rambeslut 2001/220/RIF av den 15 mars 2001 om 
brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden, EGT 2001 L 82/1. Se vidare 
Frände, 2007, s. 271. Se också Mitsilegas, 2009, s. 90 ff. och 109 f. för en 
diskussion om huruvida det fanns befogenhet att harmonisera straffprocess innan.  
183 Frände, 2007, s. 272 och Träskman, 2005, s. 861, jfr artikel 83 EUF-fördraget. 
184 Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 9. 
185 Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 10, jfr Tammerforsslutsatserna, 
punkt 5. 
186 Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 9, jfr Handlingsplanen från Wien 
punkt 15. 
187 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser 
för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel. 
188 Rådets rambeslut 2001/413/RIF av den 28 maj 2001 om bekämpning av 
bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter. 
189 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av 
terrorism. 
190 Rådets rambeslut 2002/629/RIF av den 19 juli 2002 om bekämpande av 
människohandel. 
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utnyttjande av barn och barnpornografi191, och angrepp mot 
informationssystem192.193 De flesta harmoniserande rambeslut har 
ersatt tidigare rättsakter som gällt på dessa områden och de syftar till 
att komplettera tidigare internationellt samarbete genom att 
harmonisera mer detaljerat eller reglera sådant som dessförinnan inte 
varit reglerat på internationell nivå.194 Genom 
harmoniseringsinstrument tillnärmas på så sätt medlemsstaternas 
befintliga nationella lagar, men det har också skapats nya brott varvid 
straffrättens omfång har utvidgats, till exempel när det gäller 
terrorism.195

När det gäller straffhotet sker harmonisering på straffrättens 
område konkret genom fastställande av en lägsta nivå på 
maximistraffet för ett specifikt brott, men några miniminivåer 
fastställs inte. I flera fall finns dock undantag med bestämmelser om 
sänkt straff under vissa villkor.

  

196 Omständigheter som inverkar på 
straffmätning torde också kunna harmoniseras. 197 Under 
Amsterdamfördragets första tre år saknades ett program för hur 
straffnivåerna skulle fastställas, de bestämdes då på ad hoc-basis. 
Efter hårda och utdragna förhandlingar om huruvida straffnivåer över 
huvudtaget skulle bestämmas på EU-nivå antog rådet för rättsliga och 
inrikes frågor i april år 2002 slutsatser om en metod för tillnärmning 
av påföljder.198 Detta program innehåller standardiserade riktlinjer, 
bland annat återfinns straffsatskategorier med lägsta nivåer för 
maximistraff. Det innehåller fyra nivåer; 1–3 års frihetsstraff, nästa 
nivå är mellan 2 och 5 år, den tredje nivån är 5–10 år och den sista är 
ett maxstraff på minst 10 års frihetsstraff. 199 Vid särskilda 
omständigheter får ännu högre straff anges, i till exempel rådets 
rambeslut om bekämpande av terrorism ska den lägsta nivån för det 
maximala straffet för ledande av terroristgrupp vara 15 års fängelse.200

Vidare harmoniseras även brottsrekvisit på vissa brottsområden.
   

201

                                                
191 Rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av 
sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. 

 
I några fall ges möjlighet till undantag på så sätt att medlemsstaterna 

192 Rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 februari 2005 om angrepp mot 
informationssystem. 
193 För närmare om dessa och andra rambeslut se Grönbok om tillnärmning, 
ömsesidigt erkännande och verkställighet av straffrättsliga påföljder i Europeiska 
unionen, s. 16 f. och Peers, 2006, s. 384 f. och 402 ff. 
194 Peers, 2006, s. 385. 
195 Mitsilegas, 2009, s. 87 f.  
196 Peers, 2006, s. 385. 
197 Peers, 2006, s. 419 och Frände, 2007, s. 271.  
198 Peers, 2006, s. 419. 
199 Pressmeddelande från rådet för rättsliga och inrikes frågors möte i Luxemburg 
den 25-26 april 2002, Rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänst, 7991/02 
(Presse 104), s. 14 f. 
200 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av 
terrorism, artikel 5.3.  
201 Se ovan i avsnitt 3.2. Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om 
minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel kan 
här tjäna som exempel; enligt detta ska bland annat framställning, distribution och 
annan hantering av narkotika straffbeläggas såvida det inte är för privat konsumtion 
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kan välja att inte kriminalisera vissa brottsomständigheter. Så är 
exempelvis fallet när det gäller narkotikahandel och barnpornografi. 
Vanligtvis krävs också en kriminalisering av relaterade och 
ofullständiga brott, dock inte lika detaljerat. Principerna för 
ofullständiga brott, såsom vad som konstituerar ett försök, 
harmoniseras däremot inte.202 Det gör heller inte heller de 
grundläggande reglerna för straffansvar, straffmätning, straffpåföljder 
samt påföljdsval och på dessa områden har medlemsstaterna valt olika 
lösningar.203

Många rambeslut har utsatts för kritik för att vara otydliga och för 
att de inför kriminaliseringar som är spänner över många olika 
beteenden, ofta utan att tydligt relatera till en specifik gärning.

  

204 
Exempelvis ansågs definitionerna av terrorismgärningarna i 
kommissionens förslag till rambeslut om bekämpning av terrorism205 
bristfälliga och strida mot legalitetsprincipens bestämdhetskrav 
förslaget till rambeslut behandlades i Finland. Inte heller ansågs de 
nordiska delaktighetslärorna kunna tillämpas på gärningarna.206

Arbetet med harmonisering av lagstiftning på straffrättens område 
inom EU har bemötts med viss skepticism från medlemsstater även i 
andra avseenden. Bland annat har medlemsländer visat motstånd mot 
att ändra sin nationella straffrätt, då harmoniseringsåtgärder ansetts 
strida mot statens intresse eller inhemska rättskulturer.

  

207 Dessutom 
har tvivelaktigheter vad gäller själva nödvändigheten av 
harmonisering uttryckts.208 Mot bakgrund av detta medförde den 
gamla beslutsordningen enligt vilken enhällighet krävdes för beslut 
stundtals långdragna eller avbrutna förhandlingar med resultat att 
endast en liten harmonisering skett.209

                                                                                                               
(vilket dock inte hindrar de enskilda medlemsstaterna från att kriminalisera det), se 
artikel 3.  

  

202 Peers, 2006, s. 385. 
203 Frände, 2007, s. 271 och Träskman, 2002, s. 348 och 356. Se också Grönbok om 
tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av straffrättsliga påföljder i 
Europeiska unionen, s. 8 och 27–34. 
204 Mitsilegas, 2009, s. 87. 
205 Förslag till rådets rambeslut om bekämpande av terrorism, KOM(2001)521 
slutlig (14845/1/01 rev 1, 7.12.2001). 
206 Lahti, Raimo, ”Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare – något att sträva 
efter?”, i Förhandlingarna vid Det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17 
augusti 2002, Del I, Jyväskylä 2002, s. 433–444, s. 442 f., jfr Grundlagsutskottets 
utlåtande 41/2001 rd – U 64/2001 rd, Statsrådets skrivelse med anledning av ett 
förslag till rådets rambeslut (bekämpande av terrorism). 
207 Kommissionen uppmärksammar (problemen med) att det finns viktiga nationella 
skillnader medlemsstaterna emellan,”[i] fråga om påföljder är skillnaderna mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar ganska betydande. Detta har historiska, kulturella 
och juridiska orsaker. Dessa orsaker är starkt förankrade i rättssystemen, de har 
utvecklats med tiden och de är ett uttryck för hur varje land konfronterats med och 
reagerat på grundläggande frågor inom straffrätten. Systemen har ett inre 
sammanhang, och om man ändrar bestämmelser utan att ta hänsyn till helheten finns 
det risk för snedvridningar”, se Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande 
och verkställighet av straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 8. 
208 Peers, 2006, s. 428 f.  
209 Mitsilegas, 2009, 88 ff. och 94 ff. Exempelvis uppstod kontroverser om 
straffnivåer gällande av rambeslutet om människohandel. I sammanhanget kan 
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4.3.4 Risk för ökad repression?  
Inom doktrin210 framhålls att harmonisering av straffrätten på EU-nivå 
riskerar att leda till ökad repression, särskilt i de nordiska länderna. 
Harmoniseringen befaras medföra dels fler kriminaliseringar, dels 
höjda straff eftersom EU-besluten betonar reaktiv kontroll av 
brottsligheten då fokus ligger på just kriminaliseringar och krav på 
stränga straff. De nordiska straffnivåerna ligger klart under 
majoriteten av de övriga medlemsstaternas och en harmonisering kan 
därför leda till ett tryck på medlemsstater att skärpa straffen.211 Frände 
invänder mot detta och menar att då harmonisering av straffskalor 
endast sker genom en gemensam lägsta nivå på maximistraffet har det 
i praktiken inte någon större inverkan på straffnivåerna då den övre 
delen av straffskalan sällan används.212

Enligt en undersökning utförd av Elholm har EU-harmoniseringen 
inte fullt den repressiva verkan som fruktas. Antagna rambeslut har 
lett till viss ökad repression i de nordiska länderna, till exempel har 
mer än hälften av de antagna rambesluten lett till höjda straff. Den 
höjda repressionsnivån anses dock inte enbart bero på EU-åtgärder. 
Elholm menar att det i realiteten inte alltid efterfrågas fler och längre 
fängelsestraff och de nordiska länderna har faktiskt kriminaliserat mer 
än vad som krävs från EU-håll.

  

213 Vidare, även om rambeslut inte 
kräver att ett visst beteende ska anses som en försvårande 
omständighet vid utdömande av straff händer det att de nationella 
domstolarna ändå betonar sådant som ingår i rambesluten.214

4.4 Harmonisering för ömsesidigt 
erkännande  

 

De båda samarbetsstrategierna behöver inte sinsemellan utesluta 
varandras tillämpning. Ingen av principerna förutsätter heller den 
andres tillämpning, utan kommissionen har uttalat att de är två olika 
mekanismer som kompletterar varandra för genomförande av ett 
europeiskt rättsområde. För utvecklig av straffrätten på EU-nivå 
används ömsesidigt erkännande och harmonisering samtidigt medan 
de i andra situationer är alternativ till varandra.215

                                                                                                               
nämnas att bland annat Storbritannien har varit en käpphäst och fått igenom sin vilja 
på ett sätt som lett till en mindre harmonisering än vad som åsyftats.  

 

210 Se till exempel Elholm, 2002, 77-105 och Träskman, 2005, s. s. 859-875. 
211 Träskman, 2005, s. 872 ff. 
212 Frände, 2007, s. 272. 
213 Elholm, Thomas, ”Does EU Criminal Cooperation Necessarily Mean Increased 
Repression?, i European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 17, 
2009, s. 191–226, särskilt s. 191, 203 ff. och 218. 
214 Se till exempel mål nr B 3687-05 vid Svea Hovrätt. 
215 Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 10. 
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Som omnämnts har en tillämpning av ömsesidigt erkännande inte 
visats sig invändningsfri, särskilt till följd av tvivel kring andra 
medlemsstaters rättssystem. Den omständighet att ömsesidigt 
erkännande vilar på ett förtroende mellan staterna, torde innebära ett 
krav på harmonisering. Förutsättningarna för ett ömsesidigt förtroende 
ökar om medlemsstaternas straffrättssystem liknar varandra.216 Genom 
harmonisering av nationella lagar om till exempel påföljder och 
verkställighet stärks således det ömsesidiga förtroendet mellan 
medlemsstaterna vilket gör att principen om ömsesidigt erkännande 
lättare kan accepteras.217 I praktiken eftersträvas också harmonisering 
just i detta syfte, det vill säga för ett underlättande av principen om 
ömsesidigt erkännande. Detta framgår dels uttryckligen i fördraget i 
artikel 82.2 EUF-fördraget, dels i EU-rättsliga dokument. Till exempel 
har kommissionen uttalat att det bör fastställas gemensamma 
rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade för att skapa 
ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna.218

Harmonisering kan på så sätt sägas framtvingas genom principen 
om ömsesidigt erkännande. Krav har yttrats på att harmonisering bör 
ske av nationell straff- och straffprocessuell lagstiftning vid 
tillämpning av ömsesidigt erkännande av flera skäl. Motivet bakom 
introducerandet av harmonisering var bland annat att underlätta det 
rättsliga samarbetet eftersom harmonisering förenklade tillämpningen 
av krav på dubbel straffbarhet.

 

219 Vidare har harmonisering av 
brottsdefinitioner ansetts nödvändig för att bemöta elimineringen av 
detta krav som skett gällande vissa brott. Genom antagande av 
rättsakter med principen om ömsesidigt erkännande följer också 
anspråk på likabehandling liksom rättighetstänkande varför även 
harmonisering av det straffrättsliga förfarandet efterfrågats. Ett 
exempel på detta är att efter antagandet av rambeslutet om den 
europeiska arresteringsordern efterfrågades viss harmonisering av 
nationell straffprocessuell lagstiftning.220 Peers skriver att om 
processuella rättigheter inte harmoniseras kan ”the ´free movement of 
prosecutions and sentence’ […] arguably lead to the violation of the 
right to a fair trial”. 221

Att harmonisering och ömsesidigt erkännande växelverkar på detta 
sätt, det vill säga att harmonisering används för underlättande av 
ömsesidigt erkännande kan förefalla vara en idealisk ordning. En 

 

                                                
216 Gröning, 2008, s. 50 f.  
217 Jfr Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen, s. 10 och Åtgärdsprogram för 
genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål särskilt 
punkt 3.2.1.4.  
218 Grönbok från kommissionen: Rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade 
i brottmål i Europeiska unionen, KOM(2003) 75, slutlig, s. 10. 
219 Mitsilegas, 2009, s. 86. 
220 Mitsilegas, 2009, s. 101 ff. Jfr också Gröning, 2008, s. 50 f. Se Förslag till rådets 
rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i Europeiska unionen, 
KOM(2004) 328 slutlig (som i skrivande stund inte är antaget) och Grönbok från 
kommissionen: Rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål i 
Europeiska unionen. 
221 Peers, 2006, s. 428f.  
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tillnärmning av lagstiftning innebär dock i sig inte per automatik att 
det ömsesidiga förtroendet ökar. Vad som i sig utgör ett ömsesidigt 
förtroende är subjektivt. Det som kan göras på EU-nivå är att anta 
instrument som leder till jämförbara standarder, det vill säga 
harmonisering, vilket i sig kan, men är inte någon garanti för, leda till 
ökat ömsesidigt förtroende och därmed förbättra samarbetet i enlighet 
med principen om ömsesidigt erkännande.222

                                                
222 Jfr Mitsilegas, 2006, s. 282.  
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5 Samarbetsstrategiernas 
konsekvenser för 
straffrättens målsättningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur det straffrättsliga samarbetet 
som pågår inom EU i enlighet med strategierna ömsesidigt 
erkännande och harmonisering påverkar upprätthållandet av 
straffrättens målsättningar om effektiv brottsbekämpning och skydd 
för individen mot maktmissbruk. Huruvida straffrättens målsättningar 
kan upprätthållas är avhängigt av att det straffrättssystem som 
straffrätten innefattar hålls sammanhållet i den mening att de 
verksamheter och de syften som finns på respektive nivå, vilka inte är 
desamma som när straffrättssystemet ses som en helhet, fullföljs och 
upprätthålls. Vanligtvis befinner sig straffrättssystemet inom den 
nationella staten, men med ett straffrättsligt samarbete förändras detta 
förhållande vilket kan tänkas inverka på straffrättens målsättningar. 
Därmed måste först och främst utredas vad samarbetsstrategierna får 
för konsekvenser för straffrättssystemet.  

5.1 Samarbetsstrategiernas 
konsekvenser för 
straffrättssystemet 

Straffrätten är, som ovan beskrivits, traditionellt sett en nationell 
angelägenhet och straffrättssystemet med dess inbördes olika 
verksamheter sker inom den nationella staten. Vid ett straffrättsligt 
samarbete förändras dock detta förhållande och man kan säga att vi får 
två straffrättssystem som existerar parallellt med varandra.223

Samarbetet medför också att den verksamhetsfördelning som 
beskrivits i teoridelen, vilken vanligtvis finns inom den nationella 
staten, kommer att omfördelas. Ett samarbete enligt 
harmoniseringsstrategin innebär att medlemsstaternas 
strafflagstiftning ska harmoniseras genom antagande av rättsakter på 
EU-nivå. Detta medför att straffrättssystemets nivåer fördelas mellan 

 Utöver 
det nationella straffsättssystemet uppstår ett på EU-nivå där 
straffrättsystemet ska förhindra att EU upplöses och för att EU-
medborgarna ska kunna leva ett drägligt liv. Det handlar då alltså inte 
om att skydda den enskilda staten och dess medborgare, utan det 
område som består av hela EU och dess medborgare. EU har, som 
nämnts, just som målsättning att skapa ett område för sina medborgare 
med frihet, säkerhet och rättvisa och det är mot bakgrund av denna 
målsättning som det straffrättsliga samarbetet anses motiverat.  

                                                
223 Jfr Gröning, 2010, s. 121 och Klip, 2009, s. 425. 
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EU och staten.224

 

 Ett samarbete enligt principen om ömsesidigt 
erkännande innebär däremot att straffrättssystemets olika nivåer 
fördelas mellan stater. En medlemsstat fattar rättsliga beslut, i detta 
fall en dom, i enlighet med sin lagstiftning vilket sedan ska erkännas 
och verkställas av en annan stat i princip utan ytterligare kontroller om 
beslutets förenlighet med den verkställande statens lagstiftning. 
Skillnaden när det gäller strategiernas konsekvenser för 
straffsystemets verksamheter ligger i huvudsak på 
kriminaliseringsnivån, vilket kommer att visas nedan.  

5.1.1 Kriminaliseringsnivån 

5.1.1.1 Samarbete enligt strategin principen om 
ömsesidigt erkännande 

För kriminaliseringsnivåns vidkommande finns den i den så kallade 
utfärdande staten eftersom beslut härstammande från denna ska 
erkännas och verkställas utan ingående kontroller i den verkställande 
medlemsstaten. Det är denna statens lagstiftare som beslutar om att 
kriminalisera en viss gärning och det sätt på vilket detta görs. Detta 
medför sålunda att den enskilde EU-medborgaren har, beroende på var 
inom EU han eller hon befinner sig, att förhålla sig till sin nationella 
strafflagstiftning och de andra medlemsstaternas strafflagstiftning som 
inte nödvändigtvis måste se likadana ut. Sannolikt är så heller inte 
fallet eftersom straffrättssystemet är präglat av den nationella statens 
tradition och historia. Det innebär att det som är tillåtet att göra i till 
exempel hemlandet kan vara förbjudet i en annan stat.  

Ser man till syftet på kriminaliseringsnivån, det vill säga 
allmänprevention, kan detta enbart uppnås i de stater där gärningarna 
är kriminaliserade. Som framgått i uppsatsen i samband med 
beskrivningen av avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet är 
dock många gärningar visserligen redan kriminaliserade i de flesta 
länder. Detta behöver dock på intet sätt innebära att kriminaliseringen 
är likvärdig annat än till brottsbenämningen.  

Graden av den förkastlighet som kriminaliseringen förmedlar 
genom differentieringen av straffhotet kan också skilja sig åt inom 
EU. Även om alla medlemsstater utformar straffhotet i enlighet med 
proportionalitetsprincipen så att straffsatsen som tilldelas ett brott 
differentieras utifrån vikten av det skyddsvärde som den brottsliga 
gärningen kränker och så att ekvivalens råder i den mening att lika 
straffvärda handlingar ges samma straffskalor behöver straffhotet inte 
se likadant ut eftersom detta avgörs utifrån etiska bedömningar vilka 
nödvändigtvis inte behöver vara gemensamma medlemsstaterna 
emellan. 
 

5.1.1.2 Samarbete enligt strategin om 
                                                
224 Jfr Gröning, 2008, s. 265. 
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harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning 

 
Eftersom strategin om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
innebär att medlemsstaternas lagstiftning ska tillnärmas genom 
antagande av rättsakter på EU-nivå befinner sig kriminaliseringsnivån 
på EU-nivå. Den lagstiftande makten besitts vanligtvis av den 
nationella statens folkvalda parlament, men genom 
harmoniseringsstrategin förflyttas den till EU-nivå där rådet 
tillsammans med EU-parlamentet lagstiftar. De nationella parlamenten 
har enbart en implementerande uppgift. 

Harmoniseringsstrategin för med sig att samma gärningar är 
kriminaliserade överallt och på samma sätt vilket alltså ger att EU-
medborgarna i princip har samma lagstiftning att förhålla sig till 
oavsett var inom EU de befinner sig. Detta är dock en viss 
modifikation av sanningen eftersom harmonisering på EU-nivå sker 
enligt minimiregler vilket innebär att det ”minst” ser ut på samma sätt, 
men inget hindrar att omfattningen av kriminaliseringen kan vara 
vidare i vissa stater än andra liksom att straffnivån kan vara högre. 

Strategin om harmonisering medför att syftet på 
kriminaliseringsnivån, allmänprevention, som utgångspunkt kan 
uppnås för hela EU:s del. Lagstiftning på EU-nivå kan dock komma 
att innebära helt nya kriminaliseringar för vissa stater varvid 
allmänpreventionen ändå kan bli ineffektiv i den mening att det är 
svårt att skapa laglydnad om kriminaliseringen skulle strida mot den 
moraluppfattning som finns hos medborgarna. Straffrätten är så 
knuten till den nationella staten, den är präglad av kultur, tradition och 
historia som inte alls behöver, eller kanske snarare i regel inte alls är 
densamma i samtliga länder. Stiftas lagar på EU-nivå kan det komma 
att stå helt i strid med den nationella statens kultur och bli ett 
främmande element för staten och dess invånare. 

Harmoniseringsstrategin kan också komma att ställa till med 
”oreda” i den nationella statens straffrättssystem. Utifrån 
proportionalitets- och ekvivalensprinciperna rangordnas brottstyper 
genom tilldelande av straffskalor utifrån vikten av det skyddsvärde 
som kränks. Genom att vissa kriminaliseringar och straffnivåer till 
viss del beslutas på EU-nivå kan denna rangordning komma i 
obalans.225

                                                
225 Jfr Gröning, 2008, s. 257 och Träskman, 2002, s. 359 ff. 

 När man på EU-nivå lagstiftar kan gärningar komma att 
tilldelas straffnivåer som inte skulle vara desamma om den nationella 
staten hade denna uppgift. När lagstiftningen implementeras i den 
nationella rättsordningen kan det resultera i att gärningar som anses 
mer förkastliga än de som är föremål för harmonisering får en lägre 
straffnivå. Likaså kan lika straffvärda handlingar komma att behandlas 
olika. Detta gör det problematiskt för syftet om kriminaliseringens 
symbolfunktion i den mening att det graderade fördömandet av 
brottslingar inte kan upprätthållas. Eftersom harmoniserande rättsakter 
antas genom majoritetsbeslut kan detta vara särskilt aktuellt för de 



 46 

nordiska medlemsstaterna som har lägre straffnivåer än stora delar av 
de övriga medlemsstaterna.   

Dessa problem aktualiseras också om man ser på straffrättssystemet 
utifrån ett EU-perspektiv. Eftersom harmonisering enbart sker genom 
miniminivåer kan medlemsstater därmed ha vidare kriminaliseringar 
och straffnivåer än vad som föreskrivs på EU-nivå. Även om 
gärningar rangordnas efter dess förkastlighet på EU-nivå behöver 
denna alltså inte vidhållas vid implementeringen i de nationella 
staterna eftersom de etiska värderingarna sannolikt inte är desamma 
inom samtliga medlemsstater. 

5.1.2 Domsnivån  
Domsnivån stannar i den nationella staten, oavsett samarbetsstrategi. 
Det är domstolen i den nationella staten som i enlighet med sin 
lagstiftning, vilken kan ha varit föremål för harmonisering gällande 
brottsbestämmelser, ska konstatera huruvida den tilltalade har begått 
ett brott och ådöma en viss grad av det straff som strafflagstiftningen 
hotar med. Det är här fråga om vedergällning. Hur denna 
vedergällning ådöms görs – för svenskt vidkommande – utefter 
kriterier som stadgas i lagstiftningen, men i vissa rättsordningar 
lämnas detta helt åt domstolen att avgöra.  

Om den misstänkte har förflyttat sig mellan olika medlemsstater 
gäller ovanförda resonemang förutsatt att den medlemsstat som den 
misstänkte befinner sig i lämnar ut den misstänkte. Detta är dock inte 
en förutsättning som kan tas förgiven. Detta dels då vissa – om än 
mycket begränsade – undantag för överlämning kan göras enligt 
rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, dels då det ömsesidiga 
förtroende som principen om ömsesidigt erkännande bygger på inte 
alltid tycks existera. Medlemsstater hyser inte alltid tillit till att andra 
medlemsstater garanterar att domstolsprövning sker på ett tillräckligt 
rättssäkert sätt, eftersom denna liksom rättssäkerhetsgarantier inte 
alltid är likvärdiga medlemsstater emellan. 

Detta innebär att om ett straff över huvud taget döms ut, det vill 
säga beroende på de kriterier som anges i lagstiftningen och om den 
misstänkte överlämnas, kan straffet och graden av detta skilja sig åt 
beroende på var ett brott begås. Till detta kan också tilläggas att inom 
vissa medlemsstater kan individualpreventiva hänsyn tas på denna 
nivå varvid detta problem åter kan göras gällande. 

Utöver att denna nivå påverkas av kriminaliseringsnivån kan 
verkställighetsnivån ha inverkan såtillvida att fängelsestandard och 
regler om villkorlig frigivning kan ha betydelse för måttet av den 
vedergällning som döms ut. Eftersom lagstiftning kring 
verkställigheten ser olika ut i medlemsstaterna kan det utdömda 
straffet också skilja sig åt med hänsyn till var verkställighet ska ske.  
 



 47 

5.1.3 Verkställighetsnivån 
Rambeslutet om den europeiska arresteringsordern möjliggör att 
verkställighet av det på domsnivån utdömda straffet inte behöver ske i 
den medlemsstat där gärningspersonen är dömd. Denna nivå kan alltså 
befinna sig i en annan stat än de två övriga.  

Verkställigheten ska som utgångspunkt innefatta den vedergällning 
som ådömts. Verkställigheten är dock utformad enligt den lagstiftning 
i det land den sker, som - återigen – inte alltid är likvärdig 
medlemsstaterna emellan. Vad som betecknas som och utgör ett straff 
framgår alltså i den enskilda rättsordningen vilket därmed inte 
behöver vara detsamma inom hela EU, vilket i sin tur innebär att det 
inte alltid blir den utdömda vedergällningen som verkställs. 
 

5.2 Samarbetetsstrategiernas 
konsekvenser för upprätthållandet 
av straffrättens målsättningar 

Som visats ger EU-samarbetet enligt de båda strategierna ömsesidigt 
erkännande och harmonisering konsekvenser för straffrättssystemets 
verksamhetsstruktur. Detta kan medföra svårigheter för 
straffsystemets sammanhållning av olika anledningar. Till att börja 
med måste de verksamheter som finns på varje nivå utföras, det vill 
säga hot om, ådömande av och verkställighet av straff. Då rent 
processrättsliga regler och rättssäkerhetsgarantier skiljer sig åt mellan 
medlemsstaterna riskerar nivå två och därmed också nivå tre att inte 
genomföras eftersom medlemsstater vägrar överlämna den misstänkte 
på grund av rädsla för att dennes rättigheter inte kommer att 
tillgodoses. Detta underminerar i sin tur det allmänpreventiva syftet på 
kriminaliseringsnivån.  

Straffrättssystemets sammanhållning äventyras också av att 
medlemsstaterna inte har samma utformning av verksamheten som 
sker på respektive nivå. Det vill säga, även om ett samarbete 
genomförs så att straffsystemets samtliga verksamheter kan utföras 
kan fördelningen av verksamhetsnivåerna mellan EU och 
medlemsstaterna medföra att det inte är just det straff som 
kriminaliseringen hotar med och den vedergällning som domaren 
utdömer som verkställs. Straffrättssystemet på EU-nivå kan inte heller 
anses sammanhållet då verksamhetsfördelningen och 
medlemsstaternas möjligheter till individuella utformningar av 
straffrätten kan medföra stora skillnader för individen beroende på i 
vilket medlemsland denne befinner sig i. Att straffrättssystemet inte 
hålls sammanhållet kan vara bekymmersamt för uppfyllandet av 
straffrättens övergripande målsättningar om brottsbekämpning och 
skydd för individen mot maktmissbruk, vilket ska diskuteras i det 
följande. 
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5.2.1 Brottsbekämpning 
När det gäller harmoniseringsstrategin kan målet om 
brottsbekämpning upprätthållas genom att gärningar kriminaliseras på 
ett likvärdigt sätt inom medlemsstaterna. Med harmoniseringsstrategin 
inriktas samarbetet på att bekämpa vissa brott genom gemensamma 
kriminaliseringar, det vill säga inom EU bekämpas brott genom att 
oönskade gärningar till viss del förbinds med någorlunda 
gemensamma straffnivåer i samtliga medlemsstater. Dock räcker en 
kriminalisering inte långt i detta avseende. De övriga nivåerna i 
straffrättsystemet måste också genomföras, döms inte personer som 
begår de kriminaliserade gärningarna och verkställs inte de straff som 
tilldelas dem riskerar kriminaliseringen att bli verkningslös. För att 
underlätta för straffsystemets övriga verksamheter används således 
principen om ömsesidigt erkännande. I de fall den 
misstänkte/gärningspersonen befinner sig i en annan stat än den där 
brott misstänks ha/har begåtts krävs det således att den eftersökte 
överlämnas så att detta kan ske. Med ett samarbete enligt principen 
om ömsesidigt erkännande, jämfört med traditionellt internationellt 
samarbete på området, går förfarandet snabbare och fler 
överlämningar sker då beslut ska erkännas och verkställas utan 
ingående kontroller, det vill säga beslutet ifråga behöver inte 
överensstämma med den verkställande statens lagstiftning. 

Strategierna sett var för sig kan således uppfylla ett syfte om 
brottsbekämpning. Utan harmonisering sker brottsbekämpning i 
enlighet med den lagstiftning som härstammar från respektive lands 
unika straffrättssystem varvid ett samarbete enligt principen om 
ömsesidigt erkännande ger en effektiv brottsbekämpning inom den 
enskilda staten. Förankras diskussionen i EU:s målsättning om frihet, 
säkerhet och rättvisa förändras denna ståndpunkt. För att EU-
medborgarna ska kunna åtnjuta frihet krävs säkerhet vilken i sin tur 
anses skapas och garanteras genom brottsbekämpning. Visserligen 
sker viss brottsbekämpning med principen om ömsesidigt erkännande, 
men då målet är att friheten ska kunna åtnjutas inom ett område som 
består av hela EU måste brottsbekämpningen vara gemensam. 
Brottsligheten ska bekämpas lika effektivt och på lika villkor inom 
hela unionen och alla medborgare ska underkastas samma 
förpliktelser. För detta ändamål är således harmoniseringsstrategin den 
bäst lämpade. Genom harmonisering torde också ett överlämnande 
underlättas – oavsett en användning av principen om ömsesidigt 
erkännande – eftersom med gemensamma kriminaliseringar kan krav 
på dubbel straffbarhet inte leda till stagnering. Ett samarbete enligt 
principen om ömsesidigt erkännande underlättar givetvis uppfyllandet 
av en gemensam brottsbekämpning eftersom det minimerar grunderna 
för att vägra samarbeta. Såsom harmoniseringsstrategin tillämpas i 
dag bör man ändå hålla i minnet att en brottsbekämpning inte sker på 
exakt samma villkor, vi har inte exakt samma kriminaliseringar, inte 
samma straffnivåer och inte heller är utformningen av domsnivån 
respektive verkställighetsnivån densamma.  
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För att straffrättens syften ska kunna upprätthållas är emellertid en 
given förutsättning att ett samarbete genomförs rent praktiskt. Som 
visats ovan har samarbetet kantats av motstånd gentemot de båda 
strategierna. Medlemsstater har satt sig emot en harmonisering då de 
inte vill förändra sin strafflagstiftning vilket inte torde vara särskilt 
förvånande mot bakgrund av att straffrätten är så pass knuten till den 
egna staten och de konsekvenser som harmoniseringen ger för det 
nationella straffrättssystemet. Detta medför dock att det blir svårt att 
på EU-nivå uppfylla syftet om (en gemensam) brottsbekämpning 
eftersom samma gärningar inte kriminaliseras likvärdigt eller inte alls. 
Ett samarbete enligt strategin om ömsesidigt erkännande har inte 
heller visat sig problemfri när det gäller uppfyllandet av syftet om 
brottsbekämpning då medlemsstater inte hyser tillräcklig tilltro till 
andra staters rättssystem.  

5.2.2 Skydd mot maktmissbruk 
För förutsebarhetens del kan harmonisering förefalla vara en lämplig 
strategi genom att samma gärningar kriminaliseras överallt vilket 
medför att den enskilde medborgaren redan utan att sätta sig in 
specifikt i en annan medlemsstats lagstiftning kan förutse vad som är 
tillåtet och inte. Det problematiska är dock att harmoniseringen är 
begränsad. Exempelvis saknas gemensamma bestämmelser för vad 
som grundar straffansvar, men också det faktum att harmonisering 
sker genom minimibestämmelser gör att förutsebarheten i de rättsliga 
beslut som tas kan ifrågasättas. I detta sammanhang bör också påpekas 
att det sätt på vilket harmoniseringen sker kan kritiseras utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv i ett ytterligare hänseende. Av 
legalitetsprincipen, som främjar förutsebarheten, följer ett 
bestämdhetskrav. Detta kan inte alltid anses uppfyllt då 
kriminaliseringarna i sig kritiserats för att vara alltför vida. Detta kan 
inte anses tillfredsställande då EU-medborgaren inte tydligt kan 
förutse vad som är tillåtet eller inte.  

Att den harmonisering som sker inom EU är begränsad i sin 
omfattning är också problematisk i fler avseenden. Beslut tas även på 
övriga nivåer, till exempel i form av det konkreta straff som utdöms, 
vilka inte är föremål för harmonisering. Förutsebarhetskravets 
omfattning kan ifrågasättas när det appliceras på EU-nivå. Det kan 
tyckas tillräckligt att rättsliga beslut är förutsebara i enlighet med den 
enskilda statens rättsordning och att det därvid ställs krav på att 
människor ansvarar för att förhålla sig till den lagstiftning i det land de 
befinner sig i. Huruvida detta krav kan ställas på individen har att göra 
med tillgängligheten av denna information, det handlar i slutändan om 
huruvida krav på förutsebarhet inom varje land är uppfyllt. I praktiken 
kan denna förutsebarhetsproblematik också antas vara ett mindre 
allvarligt problem då en kriminalisering i sig innebär förutsebarhet när 
det gäller vad som är otillåtet och att övertramp kan resultera i straff. 
Däremot kan det konstateras att en mer vidgad harmonisering hade 
underlättat för förutsebarheten i samtliga rättsliga beslut.  
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Denna förutsebarhetsdiskussion gäller även ett samarbete enbart 
enligt principen om ömsesidigt erkännande. Dock kan denna strategi 
anses mindre lämplig eftersom ett straffrättssystem på EU-nivå i detta 
fall skulle innehålla en del motsägelser i den mening att det består av 
helt skilda lagstiftning om vad som är tillåtet och inte. Även här kan 
dock diskuteras huruvida det är ett problem i realiteten. Det är dock 
många länder med skilda rättsliga kulturer att förhålla sig till. Oavsett, 
torde det inte kunna bli några större obehagliga överraskningar 
eftersom många gärningar är kriminaliserade i alla stater, men som 
påpekats, ändå inte alla.  

En del i målet med att motverka maktmissbruk innefattar att 
överdriven repression ska förhindras. Härvid får först och främst 
repressionen inte vara olaglig och det beror helt på huruvida 
lagstiftningen följs, vilket är krav som måste förutsättas vara uppfyllt 
inom varje medlemsstat, det vill säga att domstolar och verkställande 
myndigheter inte går utöver vad som följer av den lagstiftning de är 
ålagda att följa.  

Den intressanta diskussionen i detta hänseende får anses vara 
harmoniseringsstrategins betydelse för den lagliga repressionen. 
Kriminalisering på EU-nivå sker av vissa brottskategorier som 
medlemsstaterna själva inte anses kunna bekämpa. Vissa 
kriminaliseringar har dock bemötts av kritik som ifrågasätter huruvida 
de är nödvändiga. Då straffrätten är ett ytterst ingripande maktmedel 
bör den användas med stor försiktighet och man kan till följd av 
kritiken fråga sig om de på EU-nivå kriminaliserade gärningarna 
verkligen är ett så stort problem och om de i så fall inte kan bekämpas 
på annat sätt. Att besvara dessa frågor faller utanför uppsatsen226

Lagstiftning som antas på EU-nivå har, som berörts, också 
kritiserats för att leda till en ökad repressionsnivå när det gäller 
straffnivåer, i synnerhet i de nordiska medlemsstaterna. För att kunna 
ta ställning till harmoniseringsstrategins lämplighet att motverka 
överdriven repression i detta avseende beror på straffnivån i de 
harmoniserande rättsakterna och är ytterst en fråga om vad som anses 
vara en överdriven repression. Utgångspunkten är att straffen som 
tilldelas inte ska vara strängare än vad som krävs för att förhindra 
brottslighet. Som framhållits i teoridelen medför höga straffnivåer 
sällan att brottslighetsnivån minskar jämfört med låga straffnivåer. 
Därvid kan man fråga sig till vilken nytta repressionsnivån som 
fastställs på EU-nivå kan anses förhållandevis hög. Dels tycks höga 
straff inte ha någon större avskräckande effekt, det vill säga brott 
begås oavhängigt straffnivån, dels måste det anses allmänt känt att 
utdömda och verkställda straff är oerhört ingripande och negativa 
konsekvenser för den enskilda brottslingen och människor i dennes 
närhet varför man kan fråga sig varför någon ska straffas mer än 
nödvändigt. Visserligen kan den dömda anses förtjäna detta utifrån 

, men 
det kan konstateras att harmoniseringsstrategin kan komma att 
innebära en överdriven repression.  

                                                
226 För en sådan diskussion se Träskman, 2002, s. 349 ff.  
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vedergällningssynpunkt. Ont ska bemötas med ont och riktigt grova 
brott kan anses förtjäna mycket hårda straff. Men då ett mål med 
straffrätten också är brottsbekämpning kan detta ändå anses 
verkningslöst och kanske till och med kontraproduktivt i den mening 
att dömda personer som också genomgått straffverkställighet inte 
alltid i fortsättningen avhåller sig från ytterligare brottslighet. 
Eftersom harmoniserande rättsakter innehåller relativt höga 
straffnivåer och dessutom tillåter medlemsstaterna att lägga sig över 
dessa kan harmoniseringsstrategins lämplighet kan därmed 
ifrågasättas då den kan antas leda till överdriven repression, i stället 
för att motverka en sådan.  

Slutligen har vi målsättningen om att straffrätten ska vara rättvis. 
Rättvisa på kriminaliseringsnivån bedöms utifrån ett förtjänstkriterium 
genom att brott ska tilldelas det straff som det förtjänar. Ett samarbete 
enbart enligt ömsesidigt erkännande medför att varje medlemsstat 
avgör vad som är den rättvisa straffskalan, det finns därmed inte 
någon enhetlig rättvisenorm. Då straffnivåerna i de olika 
medlemsstaterna skiljer sig åt och då vikten av det intresse som den 
brottsliga gärningen kränker med fog kan antas värderas olika i olika 
stater medför detta att, om man ser till hela EU, lika förkastliga 
gärningar kan komma att bestraffas olika, liksom att mindre 
förkastliga gärningar ges högre straff än mer förkastliga gärningar. 
Med en harmoniseringsstrategi ökar förutsättningarna för rättvisan 
eftersom det bakom EU-kriminaliseringarna finns en ”gemensam” 
rättvisebedömning (som dock inte behöver stödjas av alla eftersom 
rättsakter antas via majoritetsbeslut). Ändå kan 
harmoniseringsstrategins lämplighet ifrågasättas i detta hänseende 
eftersom harmoniseringen endast sker genom miniminivåer varför 
samma resonemang som för ömsesidigt erkännande kan föras här.  

Harmoniseringsstrategin kan också innebära negativa konsekvenser 
för rättvisan i den nationella statens straffrättssystem, eftersom det inte 
är alla brottsliga gärningar som kriminaliseras på EU-nivå och då 
vikten av det intresse som kränks av den brottsliga gärningen inte 
alltid värderas på samma sätt på EU-nivå som i den nationella staten. 
Straffnivåerna i kriminaliseringarna som bestäms på EU-nivå kan 
tänkas inte stå i överensstämmelse med den nivå som skulle ha stagats 
om lagstiftningsmakten enbart tillkom den nationella staten, varvid 
ovanförda resonemang också kan överföras till den nationella statens 
rättssystem, det vill säga graderingen av brottens förkastlighet 
återspeglas inte alltid i deras straffskala. Med harmonisering riskerar 
därmed straffrätten att bli orättvis inom den nationella staten då 
mindre straffvärda (utifrån den nationella statens synsätt) gärningar 
kan leda till lika eller strängare straff än vad mer straffvärda gärningar 
kan göra, jfr diskussionen ovan i avsnitt 5.1.1.2. Detta för oss åter in 
på en diskussion kring syftet att motverka överdriven repression. För 
att den nationella staten ska kunna ställa ordningen till rätta i sitt 
nationella rättssystem riskerar detta behöva göras genom att reglera 
upp de rent nationella straffskalorna på ett sätt som ligger klart över 
den som är nödvändig för att brottslighetsnivån låg i den nationella 
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staten.227

Det finns ytterligare en ytterligare rättviseproblematik som kan 
framhållas. Sett mot bakgrund av EU:s målsättning om ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa vilken kräver att lagföring ska ske på 
ett rättvist sätt kan den idag begränsade harmoniseringen inte anses 
tillräcklig. Rättvisan kräver att normer följs och så länge varje 
medlemsstat följer sin lagstiftning kan detta krav anses uppfyllt. En 
förutsättning för detta är att ett samarbete enligt principen om 
ömsesidigt erkännande fullföljs, det vill säga att gärningspersoner 
överlämnas så att lagföring kan ske och att straff också verkställs. 
Däremot, om man flyttar perspektivet enbart till EU-nivå kan ändå 
rättvisesyftets uppfyllande ifrågasättas. Vad som konstituerar uppsåt 
och oaktsamhet kan också variera mellan staterna och liksom de 
hänsyn som tas vid straffbestämning, det vill säga en del stater låter 
individualpreventiva syften gå före straffbestämning utifrån 
proportionalitetsprincipen. Huruvida lagföring över huvudtaget sker 
och det konkreta straffet för en och samma gärning kan därmed skilja 
sig åt beroende på var ett brott begås. Det kan knappast anses rättvist 
att personer som hotar andra människors frihet och säkerhet enbart 
lagförs i vissa stater, men inte andra. Rättvis lagföring sker därmed 
inte heller när exakt samma gärningar inte är kriminaliserade och 
eftersom (de abstrakta och konkreta) straffnivåerna inte är desamma. 
Då differentiering av straffhot sker på olika sätt, det vill säga mellan 
olika länder kan vad en och samma gärning förtjänar för straff variera. 
En och samma gärning kan alltså bemötas med olika ”ont” eller inte 
alls beroende på var det begås. 

 Detta leder till slutsatsen att utifrån den nationella staten sett 
är ett samarbete enligt principen om ömsesidigt erkännande den mer 
lämpliga strategin i detta rättviseavseende då den inre koherensen och 
repressionsnivån i det nationella straffrättssystemet inte rubbas. Ser 
man i stället till EU-nivå är harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning den mer lämpliga samarbetsstrategin eftersom 
förutsättningarna för upprätthållandet av rättvisa på EU-nivå 
därigenom ökar. 

Målsättningen om att straffrätten ska vara rättvis kan vara svår att 
uppfylla i ytterligare hänseenden. När verkställighet ska ske i ett annat 
land än det där gärningspersonen döms riskerar diskriminering av 
vissa människor komma att ske. Detta eftersom domsnivån kan 
komma att påverkas av verkställighetsnivån på så sätt att ett visst 
straff inte finns eller är utformat på samma sätt i verkställighetslandet 
som i domslandet. Inhemska medborgare kan alltså tilldelas ett annat 
straff än utländska och även mellan utländska medborgare kan det 
utdömda straffet variera. Lika fall behandlas på så sätt inte lika. Detta 
är också problematiskt för förutsebarheten särskilt då ett annat straff 
ådöms än det föreskrivna.   

Skillnader i medlemsstaters utformning av verkställighetsnivån kan 
också vara problematiskt genom att även om straff döms ut i enlighet 
med vad som framgår av kriminaliseringsnivån kan straffet i slutändan 

                                                
227 Jfr Träskman, 2002, s. 359-362 och Asp, 2002, s. 61 ff.   
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skilja sig åt. Exakt det straff som kriminaliseringsnivån hotar med och 
som domsnivån utdömer kommer inte alltid att verkställas. Även om 
ett och samma straff dömts ut kan det skilja sig åt med hänsyn till det 
land som verkställigheten ska ske i. Vidare kan ett och samma straff i 
praktiken också medföra olika konsekvenser för den enskilde, till 
exempel torde fängelsestandarden inte vara densamma i samtliga 
medlemsstater vilket för med sig att samma ”onda” inte bemöts med 
ett likvärdigt ”ont”.228

 

 Likaså kan skillnader tänkas finnas när det 
gäller utrymmet för och utformningen av individualprevention. 
Verkställigheten kan utformas efter individualpreventiva syften, men 
det inte behöver vara så, och på vilket sätt individualpreventiva 
hänsyn tas kan också tänkas variera. Uppfattningen om vad som är 
verkningsfullt för att den dömde ska avhålla sig från fortsatt 
brottslighet kan skilja sig åt. Återigen, lika fall behandlas därmed inte 
lika. 

5.3 Sammanfattning och avslutande 
kommentarer 

Som ovan beskrivits medför båda samarbetsstrategierna svårigheter att 
uppfylla straffrättens målsättningar, vilket bottnar i allt för stora 
skillnader i EU-medlemsstaternas rättsordningar. Harmonisering av 
medlemsstaternas strafflagstiftning torde därmed, och, mot bakgrund 
av den förda diskussionen i avsnittet vara den bäst lämpade strategin 
för uppfyllandet av straffrättens målsättningar, särskilt sett utifrån EU-
synpunkt med dess specifika målsättning. Det får därmed anses 
olyckligt att harmonisering har kommit att få ge vika för ett samarbete 
enligt principen om ömsesidigt erkännande. Harmonisering ska i viss 
begränsad omfattning enligt den rådande ordningen som utgångspunkt 
fungera som ett medel för att underlätta ett samarbete enligt principen 
om ömsesidigt erkännande. Det är kanske föga förvånande att det har 
blivit så med hänsyn till straffrättens nära koppling till den enskilda 
staten vilket medför att medlemsstaterna vill slå vakt om sina 
straffrättssystem och att ett straffrättsligt samarbete annars riskerar att 
stagnera i den mening att stater sätter sig på tvären när det gäller 
antagande av harmoniserande rättsakter, liksom implementeringen av 
dem. 

Den rådande ordningen, det vill säga kombinationen av 
harmonisering och ömsesidigt erkännande får anses vara att föredra 
framför enbart harmonisering. Med ömsesidigt erkännande ökar 
förutsättningarna ett fullföljande av straffsystemets verksamheter och 
inbördes syften och framför allt gällande straffrättens mål om 
brottsbekämpning. Med avsaknad av en utvidgad harmonisering 
riskerar dock skyddet för den enskilda individen ur rättssäkerhets- och 
rättvisesynpunkt att undermineras av syftet om brottsbekämpning. 
                                                
228 Jfr Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av 
straffrättsliga påföljder inom Europeiska unionen, s. 27-34. 
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Man kan inte annat än sälla sig till kritiken som förts fram om att EU-
samarbetet på det straffrättsliga området inriktas säkerhetsåtgärder i 
form av brottsbekämpning framför individens intresse av rättssäkerhet 
och rättvisa. Stockholmsprogrammet med dess betoning på att 
individen ska vara i centrum kan tänkas förändra samarbetets 
inriktning till det bättre i detta avseende. Vidare kan det tänkas att vi 
har att vi också har att förvänta oss en ökad harmonisering med tanke 
på att rättsakter numera tas med majoritetsbeslut. Här kan dock 
anmärkas att medlemsstater under vissa förutsättningar kan välja att 
stå utanför samarbete till följd av respekten för medlemsstatens egna 
rättssystem varför den möjlighet att uppfylla straffrättens syften som 
EUF-fördraget ger ändå kan begränsas.  

Slutsatsen är sålunda, till skillnad mot vad som sker på EU-nivå, att 
harmoniseringsstrategin och gärna en utvidgad sådan är bäst lämpad 
med hänsyn till straffrättens, och EU-straffrättens specifika, 
målsättningar. Mest optimalt hade varit att harmonisera hela 
straffrättssystem på så sätt att vi hade gemensamma kriminaliseringar, 
grunder för straffansvar, straffbestämning och utformning av straff et 
cetera. Likaså skulle även en harmonisering av straffprocessuella 
rättigheter vara önskvärd då också det skulle kunna öka möjligheterna 
– men, som Mitsilegas framhåller inte vara en garanti – för 
fullföljande av samarbete staterna emellan. Detta är dock i dagsläget i 
praktiken både omöjligt och oönskat av många. Min personliga 
uppfattning är att respekten för medlemsstaternas respektive 
straffrättssystem bör bevaras. Stora och drastiska förändringar kan 
vara mycket bekymmersamma. Eftersom åsikterna om vad straffrätten 
ska innehålla skiljer sig åt länder emellan kan en efterlevnad av en 
gemensam straffrätt i strid mot vissa staters uppfattningar äventyras. 
Det är också mycket viktigt att behovet av en gemensam, både den 
nuvarande och en framtida, straffrätt är väl underbyggt i den mening 
att den gränsöverskridande brottsligheten som EU-samarbetet inriktas 
på är ett så pass stort problem att gemensam brottsbekämpning är 
nödvändig. Kanske är det tillräckligt att ett samarbete sker enligt 
principen om ömsesidigt erkännande så att lagföring och 
verkställighet möjliggörs. En sådan åsikt står dock i strid mot EU:s 
mål om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. För dennas 
uppfyllande uttalades nämligen att möjlighet inte får ges till 
utnyttjanden av skillnader i medlemsstaternas rättssystem. För detta 
ändamål krävs därmed harmonisering. Det är dock mycket viktigt att 
utformningen av en gemensam straffrätt är väl genomtänkt. Med den 
beslutsordning som Lissabonfördraget medfört riskerar repressionen 
att öka i de nordiska länderna. En sådan kan inte anses helt önskvärd, 
särskilt med tanke på att en överdriven repression ska motverkas 
enligt straffrättens målsättning. Även om det till syvende och sist är en 
fråga om vad som är en lagom repressionsnivå bör påpekas att höga 
straff inte minskar brottslighetsnivån.  

Sammanfattningsvis, ett samarbete enligt strategierna ömsesidigt 
erkännande och harmonisering kan vara lämpligt för uppfyllandet av 
straffrättens syften. Ser man till strategierna var för sig är ett 
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samarbete enligt principen om ömsesidigt erkännande den bäst 
lämpade för den enskilda staten. Ser man däremot till EU-nivå och sett 
mot bakgrund av EU:s specifika mål om ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa är harmoniseringsstrategin mer lämpad och 
särskilt i kombination med ett ömsesidigt erkännande. Förutsatt att ett 
samarbete fungerar effektivt i den mening att EU:s medlemsstater 
fullföljer vad som åligger dem enligt de hittills antagna instrumenten 
om harmonisering av straffrättslig lagstiftning och ömsesidigt 
erkännande av straffrättsliga beslut synes samarbetet vara väl inriktat 
på att upprätthålla straffrättens målsättning om (viss) 
brottsbekämpning. Däremot, på det sätt som samarbetet är utformat i 
dag kan det inte anses tillfredsställande eftersom lika brott kan komma 
att leda till olika straff vilket – utifrån straffrättens målsättningar sett – 
inte kan anses acceptabelt. Framför allt förefaller målsättningen om att 
straffrätten ska vara rättvis särskilt svår att upprätthålla.  
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