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Summary 
EU’s competence has changed during the past two decades which has 

affected the judicial cooperation in preventing and combating crime 

between the Member States. Both the Council and the Member States has 

stressed that crime has increased and become more international. They have 

emphasized that terrorism, smuggling and drug trafficking easily can cross 

the States borders and therefore threatens the citizens’ freedom to live safe 

and secure in the EU. Some has expressed the need for effective law 

enforcement, effective crime prevention and requirements of legal 

instruments to ensure that the Member States can collaborate with each 

other to combat crime. EU has responded to these requirements and 

developed ways for the Member States to cooperate on. Part of the 

cooperation between the Member States is to set up joint investigation 

teams, so that the law enforcement authorities can collaborate across state 

borders. When states uses joint investigation teams they may operate on 

each other’s territory in order to combat and prevent crime. The requirement 

of efficiency and stronger cooperation therefore affect the states 

sovereignity and the rule of law. The purpose if this paper is to investigate 

the legal framework for joint investigation teams on the basis of the relevant 

instruments between the Member States to which Sweden is bound. The 

paper will also examine the underlying motives of the enhanced cooperation 

and how it responds to the rule of law and the protection of human rights 

and freedoms.   

 

The legal framework of the cooperation with joint investigation teams is 

constituted by the framework decision 2002/465/JHA on joint investigation 

teams, the European Convention of 2000 and national law. In the 

cooperation, the interest of preventing and combating crime collides with 

the rule of law as a protection for the citizens right to private and family life. 

The analysis concludes that EU could use its capacity to harmonize the 

criminal law between the Member States and thus improve the rule of law as 
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a protection of the citizens right to private and family life. When EU uses its 

capacity, the Union must respect the Member States’ legal traditions. 

Therefore, there must be space for the Member States to weigh these 

interests against each other in relation to their respective legal traditions in 

their national legal systems.  
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Sammanfattning 
De senaste två decennierna har EU:s befogenheter förändrats vilket har 

påverkat det straffrättsliga samarbetet för att förebygga och bekämpa brott. 

Från både Rådet och medlemsstaternas sida menar man att brottsligheten har 

ökat och blivit mer internationell. Framförallt talas det om att terrorism, 

människosmuggling och narkotikahandel enkelt passerar över 

medlemsstaternas gränser och hotar medborgarnas frihet att leva tryggt och 

säkert. Det uttrycks ett krav på en effektivitet i brottsbekämpning och i det 

brottsförebyggande arbetet och krav på rättsliga instrument för att 

medlemsstaterna enklare ska kunna samarbeta med varandra. Som ett svar 

på dessa krav har EU utvecklat nya sätt för medlemsstaterna att samarbeta 

på. En del av samarbetet mellan medlemsstaterna går ut på att inrätta 

gemensamma utredningsgrupper som ska arbeta med brottsbekämpning 

över staternas gränser. Samarbetet innebär att medlemsstaterna får vara 

verksamma på varandras territorium för att bekämpa och förebygga brott. 

Kravet på effektivitet och starkare samarbete påverkar staternas suveränitet 

och den grundläggande principen om rättssäkerhet. Uppsatsens syfte är 

därför att utreda de rättsliga ramarna för gemensamma utredningsgrupper 

utifrån de relevanta EU-rättsliga instrument som Sverige är bunden av. 

Avsikten är även att utreda hur de bakomliggande motiven med det utökade 

samarbetet förhåller sig till kravet på rättssäkerhet och skydd för 

medborgarnas fri- och rättigheter.  

 

Samarbetsformens rättsliga ramar utgår från rambeslutet 2002/465/RIF om 

gemensamma utredningsgrupper, 2000 års EU-konvention och nationell rätt. 

Intresset av att förebygga och utreda brott inom gemensamma 

utredningsgruppers verksamhet kolliderar med intresset för rättssäkerhet 

som skydd för medborgarnas privat- och familjeliv. I analysen konstateras 

att kritiken utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv i viss mån är befogad och att 

EU kan förbättra rättssäkerheten genom att använda sig av sina tilldelade 

befogenheter för att harmonisera straffrätten. Dock måste det finnas 
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utrymme för medlemsstaterna att väga dessa intressen mot varandra i 

förhållande de rättstraditioner som de nationella straffrättsliga systemen 

bygger på.  
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Förkortningar 
EKMR   Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

EU  Europeiska unionen 

FEU  Fördraget om europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om det europeiska unionens 

funktionssätt  

Förklarande rapport till Förklarande rapport om konventionen av den 29 

2000 års EU-konvention maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål 

mellan Europeiska unionens medlemsstater 

LIRB Lag (2000:562) om internationellt rättslig hjälp i 

brottmål 

LVISB Lag (2003:1174) om vissa former av 

internationellt samarbete i brottsutredningar  

Rambeslutet Rådets rambeslut 2002/465/RIF om inrättande av 

gemensamma utredningsgrupper 

Rådet  Europeiska rådet  

Tammerforsslutsatserna  Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i 

Tammerfors den 15–16 oktober 1999 

2000 års EU-konvention 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i 

brottmål mellan Europeiska unionens 

medlemsstater 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
I skrivande stund läser jag igenom Europols hemsida och finner deras 

decemberkampanj för ”EU most wanted”. Bland de efterlysta förövarna 

finns det en blandning av misstänkta mördare, människosmugglare, 

narkotikasmugglare och sexualförbrytare. Sedan ett antal år tillbaka har 

medlemsstaterna samarbetat för att bekämpa brottsligheten inom EU. 

Utvecklingen med det straffrättsliga samarbetet i EU har de senaste två 

decennierna skett i rask takt och det sägs vara på grund av medborgarnas 

ökade frihet att röra sig obehindrat mellan medlemsstaterna. Tillsammans 

med de mer eller mindre utsuddade gränserna har det också skapats ökade 

möjligheter för brottsligheten att verka i flera medlemsstater. Det har från 

EU:s sida och från medlemsstaternas sida ansetts nödvändigt att utöka 

samarbetet inom EU för att bekämpa och förebygga brottsligheten för att nå 

målet med ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. En form av samarbete 

som har utvecklats är brottsbekämpning i gemensamma utredningsgrupper 

som inrättas mellan två eller flera medlemsstater, s.k. ”joint investigation 

teams”. Detta påverkar de brottsutredande myndigheternas möjligheter att 

verka inom flera medlemsstater och utbyta information med andra 

medlemsstaters myndigheter.  

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utreda vilka rättsliga ramar som EU:s medlemsstater 

har att förhålla sig till när dem använder sig av gemensamma 

utredningsgrupper. Avsikten med uppsatsen är även att lyfta fram syftet och 

de bakomliggande motiven till samarbetsformen samt hur samarbetet 

förhåller sig till kravet på rättssäkerhet och skydd för mänskliga fri- och 

rättigheter.  
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1.3 Frågeställningar 
För att nå syftet med uppsatsen avser jag att besvara följande 

frågeställningar:  

- Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att staterna ska få inrätta 

gemensamma utredningsgrupper?  

- Finns det någon begränsning för hur långt myndigheternas 

befogenheter sträcker sig i verksamheten med gemensamma 

utredningsgrupper och varför finns dessa begränsningar?   

- Vad är samarbetsformens syfte och vilka bakomliggande motiv finns 

för samarbetet? Hur förhåller sig samarbetet till kravet på 

rättssäkerhet som skydd för mänskliga fri- och rättigheter?  

1.4 Avgränsningar  
Inom det straffrättsliga samarbetet i EU finns det flera olika former av 

samarbete. Jag har valt att avgränsa mig till formen med gemensamma 

utredningsgrupper som inrättas med stöd av relevanta rambeslut och 

konventioner som Sverige är bunden av. Utöver detta har jag valt att 

diskutera samarbetsformen i förhållande till rättssäkerhet som skydd för 

medborgarnas privat- och familjeliv så som det kommer till uttryck i 

regeringsformen, EKMR och EU-stadgan.  

1.5 Metod  
På grund av samarbetsformens starka anknytning till EU har jag använt mig 

av en EU-rättslig metod för att beskriva det straffrättsliga samarbetet mellan 

EU:s medlemsstater. Jag har valt att även använda en rättsdogmatisk metod 

för att utreda de rättsliga ramarna för samarbetet med gemensamma 

utredningsgrupper och hur svensk rätt har implementerat relevanta beslut 

och konventioner. 
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1.6 Forskningsläge 
Det gemensamma området för frihet, säkerhet och rättvisa har inneburit att 

EU:s befogenheter för det straffrättsliga och polisiära samarbetet har vidgats 

vilket har varit omdiskuterat. I doktrinen har kravet på effektivitet och 

rättssäkerhet särskilt diskuterats utifrån ett processrättsligt perspektiv med 

utgångspunkt i 2000 års EU-konvention om internationell rättslig hjälp i 

brottmål. Denna diskussion har även påverkat inriktningen för min uppsats 

då jag valt att särskilt diskutera effektivitet och rättssäkerhet i förhållande 

till gemensamma utredningsgrupper. Denna samarbetsform påverkas av den 

materiella straffrätten och den processuella straffrätten. I svensk doktrin kan 

nämnas Malin Thunberg Schunke och Petter Asp som har diskuterat 

rättssäkerheten varav den förstnämnda författaren diskuterat det i 

förhållande till 2000 års EU-konvention.  

1.7 Material  
I det EU-rättsliga perspektivet utgår materialet främst från relevant EU-

rättsliga dokument som rambeslut och konventioner som är bindande för 

Sverige. För att förstå syftet och de bakomliggande motiven till det 

brottsbekämpande samarbetet inom EU har jag använt mig av slutsatser, 

rapporter och riktlinjer från Europeiska rådet. I den del som jag har utrett 

svensk rätt har jag använt mig av rättskällorna med hänsyn till 

rättskällehierarkin. Jag har använt mig av lagstiftning, förarbeten och 

lagkommentarer för att utreda de rättsliga ramarna för gemensamma 

utredningsgrupper. Under arbetets gång har jag även använt mig av 

doktrinen för att lyfta fram olika perspektiv på det straffrättsliga samarbetet 

och den kritik som finns riktad från ett rättssäkerhetsperspektiv. De flesta 

källorna är hämtade från början av 2000-talet vilket beror på att de flesta 

beslut som påverkar samarbetet med gemensamma utredningsgrupper 

fattades det mellan 1999 och 2009.  
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1.8 Disposition  
Uppsatsens huvudtext är indelad i fyra kapitel. I kapitel 2 kommer jag att 

beskriva grunderna för det straffrättsliga samarbetet inom EU. Kapitlet är 

kronologiskt uppbyggd utifrån den utvecklingen som har skett inom EU de 

senaste två decennierna och som har påverkat det straffrättsliga samarbetet 

mellan medlemsstaterna.  

 

I kapitel 3 har jag för avsikt att besvara mina två första frågeställningar vilka 

går ut på att redogöra för de gemensamma utredningsgruppernas rättsliga 

ramar så som dem kommer till uttryck i relevanta rättsliga instrument. De 

relevanta instrumenten har sitt ursprung i EU-samarbetet och är kopplade till 

varandra och kommer redogöras för under kapitel 3.1. Hur de EU-rättsliga 

instrumenten har implementerats i svensk rätt beskrivs i kapitel 3.2.  

 

I kapitel 4 lyfter jag fram syftet och motiven för samarbetet med 

gemensamma utredningsgrupper samt rättssäkerhetsaspekter som påverkas 

av samarbetet.  

 

Uppsatsens avslutande kapitel innehåller en del som sammanfattar de 

rättsliga ramarna för gemensamma utredningsgrupper och de begränsningar 

som finns för samarbetet. Det sista avsnittet innehåller en analys av 

gemensamma utredningsgruppers syfte och motiv i förhållande till kravet på 

rättssäkerhet.  
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2 EU och straffrätten  
Historiskt sätt har straffrätten varit en nationell angelägenhet. Idag finns ett 

straffrättsligt samarbete inom EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa 

där EU har kompetens att fatta bindande beslut för medlemsstaterna. 

Området för frihet, säkerhet och rättvisa har skapats av flera skäl och ett av 

skälen är att den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital har 

gjort det möjligt för brottsligheten att verka över staternas gränser. EU-

rätten bör därför kompensera för denna möjlighet genom att skapa ett 

straffrättsligt samarbete.1  

 

När Sverige tillträdde EU år 1995 fanns det en s.k. trepelarstruktur där den 

tredje pelaren omfattade det polisiära och straffrättsliga samarbetet. 

Strukturen skapades genom Maastrichtfördragets ikraftträdande år 1993.2 

Samarbetet inom den tredje pelaren utvecklades av Amsterdamfördraget och 

Europeiska rådet tilldelades kompetens att fatta bindande rambeslut för 

medlemsstaterna.3 Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft har flera 

rambeslut fattats för att nå målsättningen med ett straffrättsligt samarbete 

inom EU.4 År 2009 förändrades EU:s struktur genom Lissabonfördraget 

vilket innebar att trepelarstrukturen försvann och en ny fördelning mellan 

EU:s och medlemsstaternas befogenheter skapades.5 EU:s politikområden 

förändrades och idag ska unionen erbjuda medborgarna ett område för 

frihet, säkerhet och rättvisa, se art. 3.2 FEU. Inom detta området har EU:s 

befogenheter stärkts avseende gränskontroll, asyl och invandring, 

                                                
1 Jfr Asp, Internationell Straffrätt, s. 104 f.  
2 Maastrichtfördraget om Europeiska unionen, EGT C 191, 29.7.1992, 1–110.  
3 Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om 
upprättandet av europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, 
EGT C 340, 10.11.1997 s. 1–144. 
4 Bl.a. Rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma 
utredningsgrupper EGT L 162, 20.6.2002 s. 1–3, Rådets rambeslut 2002/187/RIF av den 28 
februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet, EGT L 
63, 6.3.2002, s. 1–13, och Rådets rambeslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om 
förstärkning och ändring av beslut 2002/187/RIF, EUT L 138, 4.6.2009, s. 14–32.  
5 Lissabonfördraget om europeiska unionens funktionssätt EUT C 306, 17.12.2007, s. 1–
271.  
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privaträttsligt samarbete, straffrättsligt samarbete och polissamarbete, se art. 

67 FEUF.   

 

För att samarbetet inom unionen ska fungera så finns det ett par 

grundläggande principer som medlemsstaterna och EU ska förhålla sig till. 

Enligt principen om lojalt samarbete i art. 4.3 FEU, är medlemsstaterna 

skyldiga att vara lojala gentemot EU-rätten och dess mål. Unionens 

befogenheter är begränsade till de uppgifter, ålägganden och mål som 

fördraget ställer upp enligt principen om tilldelade befogenheter i art. 5.2 

FEU. För att få vidta åtgärder måste EU stödja sig på en kompetens som ges 

i fördraget och när EU utövar sin befogenhet ska det ske i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, se art. 5.1 FEU.  

 

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns en 

kompetenskatalog. Det finns områden där EU har exklusiv kompetens, se 

art. 3 FEUF. Det innebär att endast EU får lagstifta och anta rättsligt 

bindande akter. EU kan bemyndiga staterna denna kompetens eller så kan 

medlemsstaterna anta bindande rättsakter för att genomföra unionens akter 

enligt artikel 2.1 FEUF. Inom området för frihet, säkerhet och rättvisa har 

EU en delad befogenhet med medlemsstaterna, se art. 4 FEUF. Det innebär 

att EU och medlemsstaterna får lagstifta och anta rättsligt bindande beslut 

på området och medlemsstaterna ska utöva sin befogenhet i den mån 

unionen inte har utövat sin, se artikel 4.2 FEUF. I praktiken innebär det att 

Europaparlamentet och rådet kan fatta bindande beslut för staterna genom 

ett majoritetsbeslut. Det krävs således inte att samtliga stater är överens om 

beslutet för att det ska bli bindande. 

 

För att förstå det straffrättsliga samarbetet inom området för frihet, säkerhet 

och rättvisa kan man dela in samarbetet i tre huvudgrupper; det rättsliga 

samarbetet med fokus på processuella frågor enligt art. 82 FEUF, samarbetet 

med att harmonisera den materiella straffrätten enligt art. 83 FEUF och det 
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operativa samarbetet i art. 85 och 86 FEUF.6 I det straffprocessuella 

samarbetet finns det en grundläggande princip om ömsesidigt erkännande 

mellan staterna, se art. 82.1 FEUF. För att samarbetet ska fungera krävs det 

att staterna har en tilltro till varandras nationella lagstiftning och 

rättsskipning och för att staterna ska kunna ha tilltro till varandra så krävs 

det att det finns en viss nivå av likhet i de nationella processuella reglerna 

och de materiella reglerna på straffrättens område.7 I vissa fall kan EU 

försöka att harmonisera de nationella reglerna genom att anta direktiv inom 

sitt givna kompetensområde. EU kan harmonisera medlemsstaternas 

straffrätt genom att fastställa minimiregler, se art. 82.2 a-d FEUF. 

Direktiven ska sedan implementeras i nationell rätt. 

Implementeringsinstrumentet utgör sedermera en transplantation i ett 

existerande nationellt rättssystem.8 Transplantationen ska anpassas till det 

nationella straffrättsliga system som går ut på att balansera olika intressen, 

t.ex. samhällsintresset av att bekämpa brottslighet och intresset för den 

misstänkte.9  

 

I min uppsats kommer jag att fokusera på det straffrättsliga samarbetet med 

gemensamma utredningsgrupper, vilket är en del av det straffprocessuella 

samarbetet, polissamarbetet samt det operativa straffrättsliga samarbetet 

inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. Efter Amsterdamfördragets 

ikraftträdande upprättades Europeiska rådets rambeslut den 13 juni 2002 om 

gemensamma utredningsgrupper (rambeslutet).10 Rambeslutet följdes av 

2000 års EU-konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan 

Europeiska unionens medlemsstater (2000 års EU-konvention).11 Denna 

konvention kompletterar 1959 års Europarådskonvention om ömsesidig 

                                                
6 Se Asp, Towards an Area of Freedom, Security & Justice, Part I, s. 18 f.  
7 Se Asp, Towards an Area of Freedom, Security & Justice, Part I, s. 19.  
8 Se Asp, Towards and Area of Freedom, Security & Justice, Part II, s. 23.  
9 Ibid, s. 23.   
10 Rådets rambeslut 2002/465/RIF.  
11 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens 
medlemsstater, 2000 EU Mutual Legal Assistance Convention, 29 maj 2000, EGT C 197, 
12.7.2000, s. 1–23, (SÖ 2005:42).  
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rättslig hjälp.12 Dessa två instrument har betydelse för hur verksamheten i 

gemensamma utredningsgrupper fungerar mellan medlemsstaterna i EU. 

Följande avsnitt kommer att beröra de allmänna förutsättningarna och 

befogenheterna för gruppens arbete enligt rambeslutet, 2000 års EU-

konvention samt svensk rätt.  

                                                
12 1959 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, European Convention on 
Mutual Assistance i Criminal Matters, 20 april 1959, CETS No. 030, se lagen (2000:562) 
om internationell rättslig hjälp i brottmål. 
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3 Förutsättningar och 
befogenheter  

I denna del av uppsatsen kommer jag att utreda vilka förutsättningar som 

ska vara uppfyllda enligt EU-rätten och svensk rätt för att få inrätta en 

gemensam utredningsgrupp mellan medlemsstaterna. I anslutning till de 

allmänna förutsättningarna kommer jag att utreda vilka befogenheter de 

brottsutredande myndigheterna har att vidta utredningsåtgärder i arbetet 

inom den gemensamma utredningsgruppen. Sedan skapandet av ett område 

för frihet, säkerhet och rättvisa har EU-rätten förändrats vilket inneburit att 

även nationell rätt påverkats. Hur svensk rätt har påverkats beror på hur 

lagstiftaren valt att implementera EU-rätten. Jag har därför valt att dela upp 

kapitlet i två delar där den första delen berör den EU-rättsliga regleringen 

för gemensamma utredningsgrupper och den andra delen berör regleringen i 

svensk rätt.  

3.1 EU och gemensamma 
utredningsgrupper 

Som jag har beskrivit i avsnitt 2, har EU tilldelats befogenheter av 

medlemsstaterna inom området för frihet, säkerhet och rättvisa vilket 

innebär att Europaparlamentet och rådet kan anta direktiv som är bindande 

rättsakter för staterna. Principen om tilldelade befogenheter begränsar EU:s 

befogenhet på så vis att om inte EU har tilldelats en befogenhet, så har 

medlemsstaterna en befogenhet att fatta bindande beslut.13  

3.1.1 Bakgrund  
Europeiska rådet höll ett möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 om 

skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska 

unionen. Medlemsstaterna uppmanades att utan dröjsmål bilda 

gemensamma utredningsgrupper i enlighet med FEU. Möjligheten att bilda 

gemensamma utredningsgrupper såg rådet som ett steg i kampen mot 
                                                
13 Se Asp, Towards An Area of Freedom, Security & Justice, Part I, s. 70.  
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narkotikahandel, människohandel och terrorism.14 Mötet i Tammerfors var 

en bidragande faktor till upprättandet av rådets rambeslut den 13 juni 2002 

om gemensamma utredningsgrupper.15 Rådets möte kan sägas innebära en 

markering av att brottsbekämpningen inom EU:s straffrättsliga samarbete 

ska prioriteras högt.16  

 

I skälen för rambeslutet framhåller rådet att det straffrättsliga samarbetet är 

ett resultat av EU:s mål att tillförsäkra medborgarna en hög nivå av säkerhet 

inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.17 Målet ska uppnås 

genom förebyggande och bekämpande av brottslighet genom ett närmare 

samarbete mellan polismyndigheter, tullmyndigheter och andra behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna.18 Staterna ska samtidigt respektera 

principen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt 

rättsstatsprincipen som unionen bygger på.19 Rambeslutet om gemensamma 

utredningsgrupper antogs av rådet år 2002 på grund av att medlemsländerna 

åtagit sig att utan dröjsmål bilda gemensamma utredningsgrupper efter 

mötet i Tammerfors 1999. Rambeslutets bestämmelser ersattes av 2000 års 

EU-konvention när konventionen trädde ikraft.20 

3.1.2 Förutsättningar och befogenheter   
De allmänna förutsättningarna för att få inrätta en gemensam 

utredningsgrupp och villkoren för verksamheten i gruppen framgår av art. 1 

i rambeslutet och art. 13 i 2000 års EU-konvention. Inrättande av en 

gemensam utredningsgrupp sker på mellanstatlig nivå och det är två eller 

flera medlemsstaters behöriga myndigheter som får ingå en 

överenskommelse om inrättande av en sådan grupp.21 En gemensam 

utredningsgrupp får inrättas för ett särskilt syfte och för en begränsad period 
                                                
14 Se Ordförandeskapets slutsatser (”Tammerforsslutsatserna”), Europeiska rådet i 
Tammerfors den 15–16 oktober 1999. http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_sv.htm 
(besökt 2016-11-17).  
15 Skäl 1, rambeslut 2002/465/RIF.  
16 Jfr Träskman, Vad gör vi med den europeiska kriminalpolitiken? SvJT 2005 s. 859.  
17 Skäl 1, rambeslutet 2002/465/RIF.  
18 Skäl 1, rambeslutet 2002/465/RIF.  
19 Skäl 1, rambeslutet 2002/465/RIF.   
20 Art. 5 i rambeslutet 2002/465/RIF.  
21 Art. 1.1 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.1 i 2000 års EU-konvention.  
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som kan förlängas om medlemsstaterna kommer överens därom.22 I 

rambeslutet och i konventionen anges att en gemensam utredningsgrupp i 

synnerhet får inrättas om brottsutredningen i en medlemsstat är komplicerad 

och krävande samt har kopplingar till andra medlemsstater.23 Enligt samma 

bestämmelse får en grupp även inrättas om flera medlemsstater genomför 

brottsutredningar som på grund av omständigheterna kräver samordnade 

och gemensamma åtgärder i de berörda medlemsstaterna. 

 

Verksamheten för den gemensamma utredningsgruppen bedrivs på 

territoriet i de medlemsstater som inrättat gruppen.24 För gruppens 

verksamhet finns det villkor. Sammanfattningsvis går villkoren ut på att 

gruppledaren ska tillhöra en behörig myndighet ifrån den medlemsstat där 

gruppen är verksam. Utredningsgruppens ledare ska agera inom gränserna 

för sin befogenhet enligt nationell lagstiftning och den gemensamma 

utredningsgruppen ska följa den nationella lagstiftningen i den stat där 

gruppen är verksam. Medlemmarna ska utföra uppgifterna under ledning av 

gruppens ledare och beakta de villkor som medlemmarnas egna behöriga 

myndigheter har fastställt i överenskommelsen om inrättandet av gruppen. 

Den stat där gruppen är verksam har ansvar för att skapa de nödvändiga 

organisatoriska förutsättningarna för verksamheten.25 

 

Enligt art. 1.4 i rambeslutet och art. 13.4 i 2000 års EU-konvention, ska 

medlemmar som inte kommer ifrån den medlemsstat där gruppen är 

verksam räknas som avdelade medlemmar. De avdelade medlemmarna har 

mer begränsade möjligheter att vidta utredningsåtgärder i den 

medlemsstaten där verksamheten äger rum. Dem har rätt att närvara när 

utredningsåtgärder vidtas men gruppens ledare får av särskilda skäl enligt 

nationell lagstiftning fatta ett annat beslut.26 En närmare definition av 

”särskilda skäl” finns inte i rambeslutet eller konventionen. Särskilda skäl 

kan innefatta vittnesmål som tas upp i fall som rör sexualbrott, särskilt om 
                                                
22 Art. 1.1 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.1 i 2000 års EU-konvention.  
23 Art. 1.1 a-b i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.1 a-b i 2000 års EU-konvention.  
24 Art. 1.3 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.3 i 2000 års EU-konvention. 
25 Art. 1.3 a-c i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.3 a-c i 2000 års EU-konvention.  
26 Art.1.5 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.5 i 2000 års EU-konvention.  
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offren varit barn men även operativa orsaker kan läggas till grund för ett 

sådant beslut.27 Medlemmar som klassas som avdelade får anförtros vissa 

utredningsåtgärder av gruppledaren om det sker i enlighet med nationell 

lagstiftning i den stat där gruppen är verksam.28 En förutsättning är att 

åtgärden har godkänts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där 

verksamheten äger rum och av den avdelade medlemmens behöriga 

myndigheter.29 De avdelade medlemmarna till gruppen får, om det krävs för 

utredningsarbetet, begära att deras egna behöriga myndigheter vidtar 

åtgärder.30 Enligt bestämmelsen ska sådana åtgärder bedömas i den avdelade 

medlemmens medlemsstat på samma villkor som i en inhemsk utredning. 

Det finns möjlighet för den gemensamma utredningsgruppen att ta hjälp av 

en annan medlemsstat i EU som inte deltagit i inrättandet av 

utredningsgruppen eller en stat som inte är medlem i EU. Den behöriga 

myndigheten i den stat där gruppen är verksam kan begära hjälp av andra 

berörda staters myndigheter i enlighet med relevanta instrument eller 

arrangemang.31 

 

I verksamheten inom den gemensamma utredningsgruppen kan staterna 

utbyta information med varandra. Det är tillåtet för medlemsstaterna att dela 

information som berör de brott som gruppen har för avsikt att utreda.32 

Denna möjlighet finns även för avdelade medlemmar om det sker i enlighet 

med nationell lagstiftning och inom ramen för deras befogenhet. Uppgifter 

som delats i utredningsgruppens verksamhet och som de behöriga 

myndigheterna inte har tillgång till på annat sätt får bara användas för vissa 

uppställda ändamål.33  

 

                                                
27 Se Förklarande rapport om konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp 
i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, (”Förklarande rapport till 2000 års 
EU-konvention”), EGT nr C 379 29.12.2000 s. 18. 
28 Art. 1.6 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.6 i 2000 års EU-konvention.  
29 Art. 1.6 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.6 i 2000 års EU-konvention.  
30 Art. 1.7 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.7 i 2000 års EU-konvention.  
31 Art. 1.8 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.8 i 2000 års EU-konvention.  
32 Art. 1.9 i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.9 i 2000 års EU-konvention.  
33 Art. 1.10 a-d i rambeslutet 2002/465/RIF och art. 13.10 a-d i 2000 års EU-konvention.  



 18 

I Tammerforsslutsatserna nämndes att ordförandeskapet ville att det utökade 

samarbetet skulle innebära att företrädare för Europol skulle tillåtas delta i 

det gemensamma utredningsarbetet.34 Rambeslutets artikel 1.12 respektive 

art. 13.12 i konventionen gör det möjligt för andra att delta i gruppens 

verksamhet. Det kan vara tjänstemän inom organ som inrättats enligt FEU. 

Organ som åsyftas är bl.a. Europol och Eurojust.35 Tjänstemän från dessa 

organ ska stödja och ge råd i arbetet och dem får utföra samma uppgifter 

som övriga medlemmar i gruppen om det tillåts i överenskommelsen.36 

Europol är en organisation för polisiärt samarbete inom EU, en europeisk 

polisbyrå.37 Organisationen inrättades 1992 efter ett beslut i samband med 

förhandlingarna av Maastrichtfördraget av den 7 februari 1992.38 Europols 

syfte framgår av art. 88 FEU. Syftet är bl.a. att stödja och stärka 

medlemsstaternas polismyndigheter och andra brottsbekämpande organs 

insatser samt stödja deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och 

bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater. 

Europol ska stödja medlemsstaternas samarbete för att förebygga och 

bekämpa terrorism och sådan brottslighet som skadar ett gemensamt intresse 

som omfattas av unionens politik.  

 

I Tammerforsmötet anmodades rådet att anta ett rättsligt instrument för 

inrättande av ett organ vars uppgift skulle vara att bl.a. underlätta 

koordineringen av de nationella åklagarmyndigheterna och stödja 

brottsutredningar av organiserad brottslighet samt bedriva ett nära samarbete 

med det europeiska rättsliga nätverket.39 Idag är Eurojust den europeiska 

enheten för rättsligt samarbetet inom EU. Eurojust skapades genom rådets 

beslut den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen 

mot grov brottslighet och är idag ett samarbets- och koordinationsorgan för 

                                                
34 Jfr Tammerforsslutsatserna, punkt 43.  
35 Se Förklarande rapport till 2000 års EU-konvention, s. 18 f.  
36 Ibid, s. 19.  
37 Rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), 
EUT L 121, 15.5.2009, s. 37–66.  
38 Europolkonventionen om upprättande av den europeiska polisbyrån, EGT C 316, 
27.11.1995, s. 1–32.  
39 Se Tammerforsslutsatserna, punkt 46.  
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medlemsstaternas nationella åklagarmyndigheter.40 Likt beslutet om 

inrättande av gemensamma utredningsgrupper är detta beslut till viss del 

även ett resultat av ordförandeskapets slutsatser efter Tammerforsmötet 

1999.41 Eurojusts verksamhet har utvecklats genom ytterligare beslut av 

rådet.42  

3.1.3 Sammanfattning  
De allmänna förutsättningarna kan sammanfattas enligt följande. För att få 

inrätta en gemensam utredningsgrupp enligt rambeslutet och 2000 års EU-

konvention, krävs det att medlemsstaternas behöriga myndigheter ingår en 

överenskommelse därom. Gruppen ska inrättas för ett särskilt syfte och för 

en begränsad period som kan förlängas. Det anges inte närmre i rambeslutet 

eller i konventionen vilka dessa särskilda syften är. En gemensam 

utredningsgrupp kan inrättas i de fall brottsutredningen är komplicerad och 

har kopplingar till andra medlemsstater eller när flera medlemsstater 

genomför brottsutredningar som kräver samordning.43 Vilka befogenheter 

som den gemensamma utredningsgruppen har avgörs med utgångspunkt i 

nationell lagstiftning i den staten där gruppen är verksam. Rambeslutet och 

konventionen gör det alltså möjligt för s.k. avdelade medlemmar att närvara 

och delta i utredningsåtgärder i den medlemsstat där gruppen är verksam 

men det anges inte vilka utredningsåtgärder som de avdelade medlemmarna 

får närvara och delta i. 

3.2 Svensk rätt och gemensamma 
utredningsgrupper  

3.2.1 Bakgrund  
Efter rådets antagande av rambeslutet lämnade regeringen över en 

proposition till riksdagen den 25 september 2003 om gemensamma 

                                                
40 Rådets rambeslut 2002/187/RIF.  
41 Skäl 3, Rådets rambeslut 2002/187/RIF.  
42 Rådets rambeslut 2009/426/RIF.  
43 Prop. 2003/04:4 s. 12.  
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utredningsgrupper.44 Riksdagen antog därefter lag (2003:1174) om 

gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar som idag har rubriken 

lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i 

brottsutredningar (LVISB). Efter Sveriges tillträde till 2000 års EU-

konvention ändrades lagens tillämpningsområde till att även omfatta 

gemensamma utredningsgrupper som inrättas med stöd av 2000 års EU-

konvention, se 1 § 1 stycket, punkt 2.  

3.2.2 Förutsättningar och befogenheter   
Förutsättningarna för inrättande av en gemensam utredningsgrupp mellan en 

svensk behörig myndighet och andra medlemsstaters behöriga myndigheter 

finns i 2 § LVISB. En sådan grupp ska inrättas för ett särskilt syfte och för 

en begränsad period. Det är i huvudregel åklagaren eller den myndighet som 

leder en förundersökning som ska vara behörig att ingå en 

överenskommelse om inrättande av en gemensam utredningsgrupp enligt 3 

§ 1 stycket.45 Frågan om inrättande av en gemensam utredningsgrupp får 

lämnas över till en annan behörig myndighet om ingen förundersökning 

inleds eller intresset av en sådan utredningsgrupp saknas, se 3 § 2 stycket.46 

Vilka myndigheter som är behöriga framgår av 3 § 2 stycket punkt 1–5.  

 

Svenska myndigheter får vidta utredningsåtgärder på svenskt territorium i 

enlighet med svensk lagstiftning. Om det inte pågår en svensk 

förundersökning, kan en svensk tjänsteman som är medlem i gruppen 

ansöka om åtgärder enligt 4 § LVISB. En ansökan ska göras direkt hos en 

åklagare eller domstol som är behörig enligt lag (2000:562) om 

internationell rättslig hjälp i brottmål, (LIRB). När en sådan ansökan ska 

göras tillämpas LIRB på motsvarande sätt som om ansökan hade gjorts av 

en utländsk myndighet. Tillämpningsområdet för ansökan omfattar åtgärder 

som bl.a. förhör, beslag, husrannsakan, hemlig avlyssning och hemlig 

kameraövervakning, se 1 kap. 2 § 1 stycket, punkt 1–2. Bestämmelsens 

första stycket innehåller en uttömmande lista över tvångsmedel och 
                                                
44 Prop. 2003/04:4.  
45 Prop. 2003/04:4 s. 22 f.  
46 Ibid, s. 23 f.  
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tvångsåtgärder som kan användas vid en begäran om rättslig hjälp.47 Av 1 

kap. 2 § 2 stycket framgår även att andra åtgärder får användas, så länge inte 

dessa åtgärder innebär användande av tvång. Vilka dessa andra åtgärder är 

framgår inte av lagen. En ansökan ska göras hos åklagare eller behörig 

domstol. Det innebär att ”andra åtgärder” kan te sig olika beroende på om en 

ansökan framställs hos en behörig domstol eller hos en åklagare. Åtgärder 

som får vidtas inom ramen för domstolens verksamhet är reglerad i lag, jfr.  

24–28 kap. rättegångsbalken (RB). Åtgärder som får vidtas i 

förundersökningen är i mindre utsträckning lagreglerad och åtgärderna 

begränsas istället av grundläggande principer som t.ex. 

objektivitetsprincipen i 23 kap. 4 § RB och behovs- och proportionalitets-

principen i 8 § Polislag (1984:387). I de fall det inte pågår en 

förundersökning i Sverige och svenska myndigheter inte har för avsikt att 

inleda en sådan, kan utredningsåtgärder vidtas på svenskt territorium i 

enlighet med en ansökan som följer av bestämmelserna i LIRB. Det innebär 

att handläggningen av åtgärderna i Sverige handlar om att Sverige ska 

uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot andra medlemsstater som följer av 

2000 års EU-konvention.48 När en ansökan om utredningsåtgärder sker 

enligt 4 § LVISB blir personen föremål för ett administrativt förfarande i 

Sverige och ett straffrättsligt förfarande i den stat där det pågår en 

förundersökning om brott.49 

 

De avdelade medlemmarna är mer begränsade än övriga medlemmar, de får 

enligt svensk rätt inte vidta utredningsåtgärder på svenskt territorium som 

innebär myndighetsutövning. 50 När Sverige implementerade rambeslutet 

tolkade lagstiftaren art. 1.6 som en möjlighet för staterna att anförtro 

avdelade medlemmar vissa åtgärder och att medlemsstaterna får avgöra i 

vilken utsträckning. Således krävs det inte att svensk lagstiftning tillåter att 

utländska tjänstemän vidtar åtgärder som innebär myndighetsutövning för 

                                                
47 Jfr Karnov Internet, Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 1 kap. 2 §, 
not 15, 2016-11-28.  
48 Se Thunberg Schunke, Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU, s. 46.  
49 Ibid, s. 47.  
50 Se avsnitt 3.1 om avdelade medlemmar.  
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att Sverige ska kunna genomföra rambeslutet.51 Vad som menas med 

myndighetsutövning är beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på 

samhällets maktbefogenheter, t.ex. när polisen dirigerar om trafiken eller 

ingriper för att upprätthålla allmän ordning.52 

3.2.3 Sammanfattning 
De rättsliga ramarna för gemensamma utredningsgrupper enligt svensk rätt 

kan sammanfattas på följande sätt. Inrättande av gemensamma 

utredningsgrupper kan ske med stöd av rambeslutet eller 2000 års EU-

konvention och dessa rättsliga instrument faller inom den svenska 

lagstiftningens tillämpningsområde, se 1 § LVISB. Likt rambeslutet och 

konventionen ska en gemensam utredningsgrupp inrättas för ett särskilt 

syfte och för en begränsad period. Inrättande av en sådan grupp sker genom 

en överenskommelse mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

Utöver myndigheter kan en svensk åklagare enligt huvudregeln ingå en 

överenskommelse om en gemensam utredningsgrupp om åklagaren leder en 

förundersökning av det brott som utredningsgruppen har för avsikt att 

utreda. Utredningsgruppen ska ledas av en svensk tjänsteman om gruppen är 

verksam på svenskt territorium. Verksamheten inom den gemensamma 

utredningsgruppen ska ske i enlighet med lagstiftningen i den stat där 

gruppen är verksam. Tjänstemän från andra stater än Sverige får inte vidta 

utredningsåtgärder som innebär myndighetsutövning, men dem får 

medverka när utredningsåtgärder vidtas på svenskt territorium. Dessutom 

ska bistånd om åtgärder i en utredning som inte är föremål för en 

förundersökning i Sverige ske enligt LIRB och en ansökan om åtgärder kan 

göras av en svensk tjänsteman som är medlem i den gemensamma 

utredningsgruppen.  

                                                
51 Prop. 2003/04:4 s. 32.  
52 Se Berggren m.fl. Brottsbalken m.m. / 20 kap. Om tjänstefel m.m. (10 maj 2016, Zeteo, 
besökt 2016-12-22), kommentar till 20 kap. 1 §.  
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4 Motiv och syfte  
I följande avsnitt har jag för avsikt att redogöra för motiven och syftet med 

gemensamma utredningsgrupper som en samarbetsform för det 

straffrättsliga samarbetet inom EU. Jag kommer därefter att lyfta fram de 

argument som talar för ett straffrättsligt samarbete med gemensamma 

utredningsgrupper och sedan lyfta fram den kritik som förs mot 

samarbetsformen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.  

4.1 Frihet, säkerhet och rättvisa 
Enligt principen om lojalt samarbete i art. 4.3 FEU ska medlemsstaterna 

bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen samt 

hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter för att nå unionens mål. Ett 

gemensamt mål är att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. 

Detta mål ska uppnås genom förebyggande och bekämpande av brottslighet 

genom ett närmare samarbete mellan polismyndigheter, tullmyndigheter och 

andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna.53   

 

Begreppen ”frihet”, ”säkerhet” och ”rättvisa” har en viss innebörd i 

samarbetet inom EU. Frihetsbegreppet inbegriper medborgarnas frihet att 

fritt röra sig inom EU samt att leva i en rättssäker miljö där medlemsstaterna 

och unionen arbetar för att bekämpa och hindra de som försöker att kränka 

denna frihet.54 Begreppet frihet står i centrum för området och begreppen 

”säkerhet” respektive ”rättvisa” är nödvändiga förutsättningar för att skapa 

”frihet”.55 I doktrinen pratar man om att ”frihetsbegreppet” därmed har 

vidgats eller t.o.m. bytt karaktär.56 Ulväng menar t.ex. att frihet inom de 

gemensamma området innebär att medborgarna ska skyddas från statens 

                                                
53 Skäl 1, Rådets rambeslut 2002/465/RIF.  
54 Se Träskman, Vad gör vi med den europeiska kriminalpolitiken? SvJT 2005 s. 860.  
55 Ibid, s. 860. och jfr. Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska 
unionen, (”Haagprogrammet”), EUT 2005 C 53/1.  
56 Se Träskman, Vad gör vi med den europeiska kriminalpolitiken? SvJT 2005, s. 860. Och 
jfr. Asp, Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna 
straffrätten, SvJT 2007 s. 73.  
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maktmissbruk samt skyddas mot brott och brottslingar som är ett hot mot 

den enskildes frihet.57 

4.2 Effektivitet 
Inom den straffrättsliga diskussionen i EU och i nationell rätt menar en del 

att arbete inom det gemensamma området har påverkats av minskade 

gränskontroller. Brottsligheten har fått större utrymme att verka fritt över 

staternas gränser och det talas om att brottsligheten har 

internationaliserats.58 För att leva upp till medborgarnas förväntningar på ett 

område för frihet, säkerhet och rättvisa har rådet tagit fram riktlinjer för 

samarbetet i Haagprogrammet och Stockholmsprogrammet.59 Något som 

återkommer i rådets riktlinjer är att det krävs att medlemsstaterna arbetar 

effektivt. I riktlinjerna ställer rådet krav på effektiva strategier och effektivt 

samarbete för förebyggande och bekämpande av brott.60 Effektivitet är alltså 

ett argument för samarbetet med gemensamma utredningsgrupper. För att 

möjliggöra kampen mot brottsligheten har det ansetts nödvändigt att skapa 

regler för de polisiära och rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna.61 

Samarbetet mellan medlemsstaterna förväntas bli mer effektivt och 

verksamt med gemensamma utredningsgrupper, vilket tidigare erfarenheter 

ska ha visat.62 Samarbetet kan främjas av att flera medlemsstaters 

myndigheter och annan relevant personal medverkar i arbetet.63 Rådet pekar 

även på att avsaknaden av rättsliga ramar har varit ett hinder för det 

brottsbekämpande samarbetet med gemensamma utredningsgrupper och 

rambeslutet var tänkt att övervinna detta hinder.64  

 
                                                
57 Se Ulväng, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vad är det som har hänt och 
vad ska vi göra? SvJT 2007 s. 5.  
58 Se Förklarande rapport till 2000 års EU-konvention s. 8 och jfr. Asp, Internationell 
straffrätt, s. 104 f och SOU 2011:25 s. 19.  
59 Haagprogrammet EUT 2005 C 53/1 och Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert 
Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (”Stockholmsprogrammet”) EUT 2010 C 
115/1.  
60 Haagprogrammet EUT 2005 C 53/1 s. 8 ff. och Stockholmsprogrammet EUT 2010 C 
115/1 s. 20 ff.  
61 Se Förklarande rapport till 2000 års EU-konvention s. 8.  
62 Ibid, s. 17.  
63 Se Förklarande rapport till 2000 års EU-konvention, s. 17.  
64 Ibid, s.17.  
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Enligt Tammerforsslutsatserna skulle samarbetsformen vara ett första steg i 

kampen mot brott som narkotikahandel, människohandel och terrorism.65 

Likt Tammerforsslutsatserna går rådets riktlinjer ut på att besvara 

medborgarnas förväntningar på att EU ska arbeta med gränsöverskridande 

problem som bl.a. människohandel, människosmuggling, terrorism och 

organiserad brottslighet.66 När den svenska lagstiftaren implementerade 

rambeslutet tolkade lagstiftaren det som att gemensamma utredningsgrupper 

främst kommer att användas för att utreda allvarlig och gränsöverskridande 

brott men att det inte finns någon egentlig begränsning till viss typ av 

brottslighet.67 Det saknas en enhetlig definition av begreppet 

”gränsöverskridande brottslighet” och ”internationell brottslighet” inom EU 

och begreppen kan inbegripa olika typer av brott som t.ex. terrorism, 

människohandel, narkotikahandel, ekonomisk brottslighet, miljöbrott eller 

databrott.68 Svenska myndigheter menar att gemensamma utredningsgrupper 

ska vara ett effektivt sätt att arbeta mot den kvalificerade brottsligheten.69 

Kvalificerad brottslighet beskrivs vara en del av såväl den organiserade 

brottsligheten som den gränsöverskridande brottsligheten.70 Vad som 

kännetecknar den kvalificerade brottsligheten är att den skyddar sin 

verksamhet genom att kartlägga polisens verksamhet samt använda sig av 

teknik som stör eller hindrar polisens spaningsarbete.71  

 

Behovet av effektivitet i brottsbekämpningen kommer från två håll, å ena 

sidan den växande grova organiserade brottsligheten och å andra sidan 

kravet på effektivitet från det internationella brottsbekämpande samarbetet 

som har skapats inom EU.72 En gemensam utredningsgrupp är avsedd att 

vara en effektiv samarbetsform som ska underlätta det straffrättsliga 

samarbetet inom EU. Det bakomliggande motivet till att samarbetsformen 

tycks vara det gemensamma målet med ett område för frihet som säkras 

                                                
65 Se avsnitt 3.1.  
66 Se Haagprogrammet, EUT 2005 C 53/1.  
67 Prop. 2003/04:4 s. 12.  
68 Se Thunberg Schunke, Internationell rättslig hjälp i brottmål inom EU, s. 26 f.  
69 SOU 2003:74 s. 67.  
70 Ibid, s. 60 och 62.  
71 SOU 2003:74, s. 60.  
72 Ibid, s. 13.  
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genom ett utökat samarbete mellan medlemsstaterna. Varför det krävs 

effektiva samarbetsformer är delvis för att nå detta mål men även för att 

bekämpa den brottslighet som hotar det gemensamma intresset. Det går 

alltså att diskutera effektivitet utifrån två olika måttstockar och huruvida 

argumenten för effektivitetsvinsterna är hållbara beror delvis på om 

effektiviteten ställs i relation till mål eller medel.73 

4.3 Rättssäkerhet  
Överenskommelsen om inrättande av gemensamma utredningsgrupper är 

mellanstatlig och innebär att staterna ska fullgöra sina avtalsförpliktelser 

gentemot varandra enligt folkrättsliga principer. Gemensamma 

utredningsgrupper gör det möjligt för medlemsstaterna att utföra 

utredningsarbete på varandras territorium. Detta kan ses som att 

medlemsstaterna upplåter en del av sin territoriella överhöghet som följer av 

suveränitetsprincipen, vilken innebär att medlemsstaterna har exklusiv rätt 

till offentlig maktutövning inom sitt territorium.74 Den offentliga 

maktutövningen i staterna är bunden och begränsad av olika krav som ställs 

på en rättsstat som bl.a. kravet på rättssäkerhet och individernas fri- och 

rättigheter.75  

 

Enligt svensk rätt är den offentliga makten underkastad lagarna och 

maktutövningens lagbundenhet brukar kallas för legalitetsprincipen.76 Att 

den offentliga makten är underkastad lagarna krävs för att skydda 

medborgarna från en godtycklig maktutövning från statens sida, dvs. för att 

uppfylla kravet på rättssäkerhet.77 Rättssäkerheten är sammankopplad med 

skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna och kan ses som ett medel 

för att skydda de fri- och rättigheter som medborgarna tillförsäkrats.78 De 

                                                
73 Jfr Ulväng, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vad är det som har hänt och 
vad skall vi göra? SvJT 2007, s. 8.  
74 Jfr Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 17 f.  
75 Se Peterson, Rättsstaten, s. 22 ff.  
76 Se Holmberg m.fl., Regeringsform (1974:152) med kommentar (13 maj 2016 Zeteo, 
besökt 2016-12-27), kommentaren till 1 kap. 1 §.  
77 Se Peterson, Rättsstaten, s. 22 f.  
78 Ibid, s. 22 f. och jfr Ehrenkrona, Rättssäkerhetsbegreppet och Europakonventionen, SvJT 
2007 s. 38.  
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mänskliga rättigheterna sätter gränser för statens maktutövning mot 

enskilda.79För svenskt vidkommande ska staten säkra medborgarnas fri- och 

rättigheter så som de kommer till uttryck i 2 kap. regeringsformen, 

Europakonventionen (EKMR) och EU-stadgan.80 EU-stadgan har idag 

samma rättsliga värde som fördragen, se art. 6 FEU. Det innebär att unionen 

ska erkänna de fri- och rättigheter som stadgan innehåller. Dessutom ska 

unionen ansluta sig till EKMR, vilket i skrivande stund ännu inte har skett. 

Bestämmelserna i EU-stadgan ska tolkas i enlighet med EKMR i den mån 

stadgans rättigheter motsvarar sådana rättigheter och friheter som garanteras 

i EKMR, se art. 52.3 EU-stadgan.  

 

En fri- och rättighet som är skyddad i regeringsformen, EKMR och EU-

stadgan och är medborgarnas rätt till respekt för privatliv och familjeliv.81 

Staten har en negativ förpliktelse som går ut på att inte göra intrång i 

enskildas privatliv samt en positiv förpliktelse att skydda enskilda från 

intrång i privatlivet som orsakas av andra enskilda.82 Det innebär att staten 

ska skydda medborgarna från intrång i den privata sfären av såväl staten 

själv som av andra medborgare. En kränkning av den personliga integriteten 

utgör ett sådant intrång i enskildas privatliv som den enskilde är 

tillförsäkrad och sådana intrång bör därför kunna avvisas.83  

 

I en del fall kan det från statsmaktens sida anses nödvändigt att inskränka 

medborgarnas fri- och rättigheter för att kunna bekämpa brott. Vissa fri- och 

rättigheter får inskränkas genom stöd av lag och om inskränkningen är 

proportionell samt har ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt 

                                                
79 Se Asp, Internationell straffrätt, s. 83.  
80 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35; se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 326/2 26.10.2012, 
s. 210–229. 
81 2 kap. 6 § RF, art. 8 EKMR och art. 7 EU-stadgan.  
82 Se Airey mot Irland, 9 oktober 1979, Serie A no. 32; X och Y mot Nederländerna, 26 
mars 1985, Serie A no. 91 och E.S mot Sverige, no. 5786/08, 12 november 2013.  
83 Prop. 2009/10:80 s. 174 f.  
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samhälle.84 Tvångsmedel och tvångsåtgärder som får användas enligt svensk 

rätt finns reglerade i 24 – 28 kap. RB. Vid användande av tvång är det 

viktigt att de brottsutredande myndigheterna förhåller sig till ett par 

grundläggande principer. Tvång får inte användas i annat syfte än det som 

framgår av den tillämpade bestämmelsen enligt ändamålsprincipen.85 

Eftersom att uppsatsens fokus till viss del rör det polisiära samarbetet 

mellan medlemsstaterna i EU är det därför värt att nämna att 

proportionalitetsprincipen och behovsprincipen finns uttryckt i 8 § 

Polislagen. Principerna gäller för all verksamhet hos polisen, oavsett om 

polisen använder tvång eller ”andra åtgärder”. Behovsprincipen innebär att 

ett ingripande endast får ske då det är nödvändigt för den aktuella farans 

eller störningens avvärjande eller undanröjande.86 Proportionalitetsprincipen 

innebär att de skador och olägenheter som ingripandet kan medföra för ett 

motstående intresse inte för stå i missförhållande till syftet med polisens 

ingripande.87 Som nämnts är inte alla åtgärder som polisen kan använda sig 

av reglerade i lag utan begränsas istället av nämnda principer.88  

  

 

                                                
84 2 kap. 20 § RF, art. 8.2 EKMR och art. 52.1 EU-stadgan.  
85 Prop. 1988/89:124 s. 26.  
86 Se Berggren & Munck, Polislagen; en kommentar, s. 43.  
87 Ibid, s. 59.  
88 Se avsnitt 3.2.  
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5 Avslutning  
För att knyta ihop uppsatsen tänkte jag återkoppla till de frågeställningar 

som jag avsett att besvara genom att sammanfatta de rättsliga ramarna för 

gemensamma utredningsgrupper. Därefter kommer jag att analysera syfte, 

motiv och argument för samarbetsformen utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv.  

5.1 Sammanfattning 
De rättsliga ramarna för gemensamma utredningsgrupper utgörs av 

rambeslutet, 2000 års EU-konvention och den nationella lagstiftning som 

implementerat de internationella instrumenten. Myndigheternas 

befogenheter i verksamheten begränsas även av de mänskliga fri- och 

rättigheter som Sverige och EU ska tillförsäkra medborgarna samt av 

staternas suveränitet. Frihetsbegreppet inom området för frihet, säkerhet och 

rättvisa inkluderar medborgarnas frihet att leva tryggt och säkert. 

Brottsligheten utgör ett hot mot denna frihet och ska därför bekämpas. Inom 

EU är brottsligheten medlemsstaternas gemensamma problem och ska 

bekämpas gemensamt. I arbetet med gemensamma utredningsgrupper kan 

medlemsstaterna komma överens om hur verksamheten ska bedrivas i 

överenskommelsen om inrättandet av en gemensam utredningsgrupp. I 

svensk rätt får inte utländska myndigheter vidta åtgärder som innebär 

myndighetsutövning och ska andra åtgärder vidtas krävs det att 

myndigheterna förhåller sig till grundläggande principer som 

proportionalitet och behov i sin verksamhet.  

5.2 Analys  
I samarbetet med gemensamma utredningsgrupper kolliderar intresset av att 

förebygga och bekämpa brott med medborgarnas rätt till respekt för privat- 

och familjeliv. Att bekämpa och förebygga brott är delvis ett sätt att 

tillförsäkra medborgarna skydd för deras integritet, vilket även är EU:s 

målsättning. För att möta brottsligheten som verkar i flera stater anser jag, 
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likt rådet och svensk lagstiftare, att brottsbekämpning bör vara 

gränsöverskridande.89 Jag anser att bekämpa brott som har anknytning till 

flera stater underlättas av att myndigheterna kan byta information med 

varandra och tillsammans utreda brott istället för att samma brott utreds i 

separata utredningar. Det finns dock en del svårigheter med samarbete inom 

det gemensamma området. Straffrätten bygger på intresseavvägningar som 

görs i varje medlemsstat i förhållande till de intressen som det nationella 

rättssystemet ska tillgodose. Frihet ska tillgodoses på två sätt enligt den 

utvidgade definitionen av begreppet. Enskilda ska skyddas från andra 

enskilda som kränker deras fri- och rättigheter och skyddas från statens 

godtyckliga maktutövning. Det finns i dagsläget rättsliga ramar för 

samarbetsformen, vilket är ett sätt att förebygga godtycke på. Det finns 

fortfarande ett stort utrymme för medlemsstaterna sätta upp egna gränser för 

verksamheten, t.ex. vad gäller det särskilda syftet med inrättandet av en 

utredningsgrupp och vilka åtgärder som medlemmarna får vidta på 

varandras territorium.90 För svenskt vidkommande finns det en begränsning 

för statens maktutövning i regeringsformen och i svensk rätt är andra staters 

maktutövning begränsad på svenskt territorium vilket gör verksamheten 

något förutsebar i svensk rätt. Maktutövningen begränsas även av skyddet 

för den personliga integriteten. Detta skydd omfattar de situationer då 

myndigheterna använder sig av tvång eller vidtar andra åtgärder som 

innebär ett intrång i den personliga integriteten. Dessa ”andra åtgärder” är 

inte i lika stor utsträckning reglerade i svensk lag vilket innebär att de 

rättsliga ramarna i viss mån är något otydliga. 

 

Hur långtgående skyddet för privat- och familjeliv ska vara råder det ingen 

enighet om inom EU, lika lite som medlemsstaterna är eniga om hur olika 

brott ska definieras och klassificeras. Eftersom att definitionen av brott kan 

variera i medlemsstaterna blir det därmed svårt att förutse hur en avvägning 

mellan å ena sidan intresset av att förebygga eller utreda brott och å andra 

sidan skydd för privat- och familjeliv skulle bli i samarbetet med 

                                                
89 Se avsnitt 4.1 och 4.2.  
90 Se avsnitt 3.1 och 3.2.  
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gemensamma utredningsgrupper. Vilket intresse som väger tyngst kan 

variera beroende på hur integritetskränkande åtgärden är och vad för brott 

som ska bekämpas eller förebyggas. Varje medlemsstat har ett eget 

rättssystem som går ut på att balansera olika intressen och vad utfallet blir i 

en intresseavvägning kan därför skilja sig mellan medlemsstaterna. Jag 

uppfattar det som att samarbetsformen kan vara ett effektivt sätt för att nå 

EU:s mål, om medlemsstaternas överenskommelser är tydliga och det finns 

en likhet mellan medlemsstaternas nationella rättssystem. Kritiken från ett 

rättssäkerhetsperspektiv är i viss mån befogad med tanke på det utrymme 

som finns för medlemsstaterna att avgöra hur olika intressen ska tillgodoses 

i nationell rätt. EU kan motverka osäkerheten genom att harmonisera 

straffrätten enligt sin tilldelade kompetens.91 Dock omfattar inte 

kompetensen alla delar av straffrätten vilket beror på att medlemsstaterna 

ska kunna värna om sina rättstraditioner. Eftersom att det därmed 

fortfarande finns utrymme för medlemsstaterna att avgöra vilka brott som 

ska bekämpas och vilka åtgärder som är lämpliga så anser jag att det 

fortfarande finns en del att utveckla i samarbetet utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 Se avsnitt 2.  
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