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I. Inledning

1. Principen om ömsesidigt erkännande framstår alltmer som den grundbult
kring vilken det straffrättsliga samarbetet inom den Europeiska unionen kretsar.1

Allmänt sett kan principen sägas innebära att domar, beslut osv. från en med-
lemsstat skall erkännas och kunna verkställas i en annan medlemsstat och den
har på relativt kort tid gått från att vara en futuristisk vision bland andra till att
utgöra en etablerad och mer eller mindre självklar utgångspunkt för det straff-
rättsliga samarbetet.

2. Samtidigt som principen – genom att olika EU-instrument antas och ge-
nomförs på nationell nivå – börjar få betydelse i den praktiska rättstillämpning-
en råder det (åtminstone är det undertecknads uppfattning) brist på mer utförli-
ga analyser av vad övergången från traditionellt rättsligt samarbete till erkän-
nande egentligen betyder på olika områden. Akademiska texter som fokuserar
på principen (denna text utgör knappast något undantag) handlar ofta om att se
saker i stort (vilket går fort) och sällan om att göra grundläggande analyser och
ta reda på fakta (vilket går sakta).2 För egen del upplever jag t.ex. att relationen
till “det existerande” är långt ifrån klarlagd. Det torde t.ex. – särskilt om man
beaktar att ömsesidigt erkännande inom EU knappast kommer att innebära er-
kännande i sin renaste form – kunna sägas att det redan sedan tidigare existerar
instrument som tangerar principen.3 Vad innebär, och vad kan vi lära av, detta?

1 Denna framställning bygger delvis på texten i Asp 2004. Jag vill framföra ett varmt tack till Ola
Löfgren och Christoffer Wong som båda läst texten och lämnat värdefulla kommentarer. Ansvaret
för eventuella brister vilar helt på mig.

2 Henrikson 1995 s. 6. Måhända är jag här orättvis mot både andra och mig själv; kanske är det
naturligt att analysen börjar på en övergripande nivå (och att mer konkreta och detaljinriktade
studier tar vid först senare). 

3 Utöver existerande instrument som rör verkställighet kan t.ex. hänvisas till det nordiska
samarbetet inom vilket det redan på 1940-talet talades i termer av ömsesidigt erkännande. Jfr Asp
2001a för en framställning som (på ett kanske inte helt allvarligt sätt) sätter det nordiska
samarbetet i relation till utvecklingen inom EU. 



Det synes också råda betydande oenighet beträffande olika centrala frågeställ-
ningar, t.ex. när det gäller förhållandet mellan ömsesidigt erkännande och har-
monisering. Är ömsesidigt erkännande (åtminstone delvis) att se som ett alter-
nativ till harmonisering eller förutsätter ömsesidigt erkännande i själva verket
en ganska långtgående harmonisering? 

3. Syftet med detta referat är dels att placera principen i den kontext där den
hör hemma, dels att lägga fram vissa grundläggande frågeställningar för diskus-
sion. Till följd av att det i skrivande stund endast torde finnas praktiska erfaren-
heter grundade på rambeslutet om en europeisk arresteringsorder (med tillhö-
rande genomförandelagstiftning) och med hänsyn till att också dessa erfarenhe-
ter är relativt begränsade har jag valt att i ganska stor utsträckning skjuta ele-
ment som rör “erfarenheter och tillämpningsfrågor” i bakgrunden. Helt har de
praktiska erfarenheterna emellertid inte förskjutits; jfr nedan i avsnitt VII. 

4. Inledningsvis bör också sägas att frågan om ömsesidigt erkännande på flera
sätt är kopplad till frågan om informationsutbyte.4 Jag har emellertid, bl.a. för
att hålla detta referat inom rimliga gränser, valt att inte gå in på dylika frågor. 

II. Lokalisering

1. För att fullt ut förstå vad principen om ömsesidigt erkännande innebär bör
man känna till i vilken situation principen introducerades. Inledningsvis finns
därför anledning att placera principen om ömsesidigt erkännande i relation till
det straffrättsliga samarbete som bedrevs innan principen aktualiserades. 

2. Väldigt förenklat kan man dela in samarbetet på det straffrättsliga området i
tre delar (som kan sägas vara ömsesidigt beroende av varandra och i viss ut-
sträckning överlappande). Dessa delar kan beskrivas enligt följande:

a) Samarbete som syftar till harmonisering av materiella straffrättsliga bes-
tämmelser (området för materiell straffrätt).

b) Förenkling och förbättring av de straffprocessuella regler som är relevanta
för det internationella samarbetet på det straffrättsliga området (området för
straffrättsligt samarbete).
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4 Här kan det räcka att hänvisa till åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om
ömsesidigt erkännande, EGT nr C 12, 15.1.2001, s. 10 (jfr de åtgärder som föreslås) samt till
kommissionens white paper on exchange of information on convictions and the effect of such
convictions in the European Union, COM(2005) 10 final.



c) Operativt och institutionaliserat samarbete inom ramen för olika organisa-
tioner och nätverk såsom Europol, Eurojust och det Europeiska rättsliga
nätverket (området för operativt samarbete). 

Med utgångspunkt i denna uppdelning torde det stå klart att principen om ömse-
sidigt erkännande i första hand är av relevans för den del av samarbetet som fal-
ler under område b) straffrättsligt samarbete.

3. Detta område kan i sin tur delas in undergrupper av vilka de mest centrala
är b(i) utlämning/överlämnande, b(ii) internationell rättslig hjälp samt b(iii) in-
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdomar.5 Förenklat
kan alltså sägas att det är på området för straffrättsligt samarbete som principen
kommer in och “ersätter” vad som skulle kunna kallas traditionellt samarbete
mellan suveräna och särskilda stater (ett samarbete som bygger på en begäran
om hjälp från en ansökande stat och ett beslut om att avslå eller bevilja ansökan
i en anmodad stat).6

III. Ingående balans

1. Mot bakgrund av vad som sagts i föregående avsnitt – dvs. att principen
kan sägas komma in och “ersätta” ett traditionellt samarbete mellan suveräna
stater – finns skäl att något beröra den situation i vilken principen gjorde sitt in-
steg i verkligheten. I detta avsnitt ges därför en mycket kort (någon skulle nog
vilja säga brutalt förenklad) bild av den allmänna utvecklingen av EU-samarbe-
tet på det straffrättsliga området. 

2. Till att börja med kan konstateras att det före 1993 inte fanns någon tredje
pelare och därmed heller inget straffrättsligt samarbete inom ramen för unionen.
Däremot bedrevs visst samarbete inom ramen för the European Political Coope-
ration. Av visst intresse är att åtminstone två av de instrument som antogs under
denna tid kan sägas ha mer eller mindre direkta kopplingar till principen om
ömsesidigt erkännande, nämligen konventionen av den 25 maj 1987 rörande
s.k. “Double Jeopardy” och konventionen av den 13 november 1991 rörande
verkställighet av utländska brottmålsdomar. I sammanhanget bör också nämnas
att Schengen-konventionen har viss relevans i sammanhanget (jfr t.ex. nedan i
avsnitt V.b.4).

Ömsesidigt erkännande av europeiska domar och beslut i straffprocessen 

– erfarenheter och tillämpningsfrågor

59

5 Jfr Peers 2004 s. 6 som talar om ”six main elements: extradition, mutual assistance, transfer of
prisoners, enforcement of sentences, transfer of proceedings and confiscation of proceeds of
crime”. 

6 Jfr här t.ex. Nilsson 2001 s. 155, Asp 2002 s. 47 och Peers 2004 s. 10.



3. Efter Maastrichtfördragets ikraftträdande (1993) har emellertid det straff-
rättsliga samarbetet utgjort en institutionaliserad del av samarbetet under den
tredje pelaren och mot slutet av 1990-talet (från 1995 och framåt) tog samarbe-
tet fart på allvar. Detta återspeglas framför allt däri att en lång rad instrument
antogs av rådet.7 Instrumenten berörde alla de tre inledningsvis nämnda områ-
dena: området för materiell straffrätt (t.ex. den s.k. bedrägerikonventionen med
protokoll),8 området för straffrättsligt samarbete (t.ex. de båda utlämningskon-
ventionerna från 1995 och 1996)9 och det operativt inriktade samarbetet (t.ex.
Europolkonventionen från 1995).10 Arbetet kan sägas ha fått ytterligare fart efter
Amsterdamfördragets ikraftträdande (år 1999).11 I det följande ges en kort och
förenklad översikt över de viktigaste instrumenten på området för straffrättsligt
samarbete.

4. På området för utlämning antogs, som nämnts, två konventioner under åren
1995 och 1996 vilka syftade dels till att förenkla samarbetet i fall av samtycke
till utlämning samt till att skapa ett decentraliserat förfarande (1995 års konven-
tion), dels till att förbättra möjligheterna till utlämning genom förändring av ut-
lämningsvillkoren (1996 års konvention).12 Båda dessa konventioner kan idag
betraktas som (mer eller mindre) överspelade till följd av rambeslutet om en eu-
ropeisk arresteringsorder.13 

5. På området för internationell rättslig hjälp finns en rad relevanta instru-
ment av vilka de viktigaste kanske är 2000 års konvention om ömsesidig rättslig
hjälp och 2001 års protokoll till konventionen (protokollet tar framför allt sikte
på åtgärder rörande bankinformation m.m.).14 Litet förenklat kan sägas att dessa
instrument inneburit förändringar (förbättringar) på framför allt fyra områden.

För det första har man genom instrumenten infört – eller reglerat – möjlighe-
ten att begära rättslig hjälp med andra typer av åtgärder än de som varit tillgäng-
liga tidigare. Till exempel innebär 2000 års konvention att rättslig hjälp skall
lämnas när det gäller hemlig teleavlyssning eller teleövervakning.15
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7 Se för en någorlunda fullständig översikt över antagna instrument fram till år 2002, Asp 2002 s.
40 ff.

8 Se EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 48, EGT nr C 313, 23.10.1996, s. 1 och EGT nr C 221,
19.7.1997, s. 11.

9 Se EGT nr C 78, 30.3.1995, s. 1 och EGT nr C 313, 23.10.1996, s. 11.
10 Se EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 1.
11 Väsentligt med Amsterdamfördraget var bl.a. att rambesluten gjorde sin entré på arenan. 
12 Se ovan not 9.
13 Se t.ex. Påle 2003 s. 378 ff.
14 Se EGT nr C 197, 12.7.2000, s. 1 och EGT nr C 326, 21.11.2001, s. 1.
15 Se t.ex. Thunberg Schunke 2004 s. 125 ff och Ds 2004:50 t.ex. s. 11 och 64. 



För det andra har man strävat efter att reducera antalet vägransgrunder. Till
exempel innebär protokollet till 2000 års konvention att vägransgrunden avse-
ende politiska brott tas bort när det gäller rättslig hjälp medlemsstaterna emel-
lan, (artikel 9). Det fördes också intensiva förhandlingar om att avskaffa kravet
på dubbel straffbarhet, men här kunde medlemsstaterna inte ens enas om en re-
gel som öppnade upp för reservationer.16

För det tredje har man genom instrumenten infört ett samarbete som bygger
på principen om direktkontakt mellan de rättsliga myndigheterna i medlemssta-
terna (se artikel 6 i 2000 års konvention). Detta ökar i och för sig inte möjlighe-
terna att lämna rättslig hjälp, men det är en åtgärd som ökar möjligheterna att
rättslig hjälp kommer att lämnas inom rimlig tid.17 Erfarenheterna från det nor-
diska samarbetet – där direktkontakt tillåtits sedan länge – är att direktkontakter
(kombinerat med en generell ambition att vara tillmötesgående) är centralt från
effektivitetssynpunkt.18

För det fjärde innebär 2000 års konvention att ansökningar om rättslig hjälp
i möjligaste mån skall verkställas med iakttagande av sådana formaliteter och
förfaranden som anges av den ansökande staten (se artikel 4.1). Möjlighet att
vägra att tillmötesgå dylika önskemål finns om det begärda förfarandet skulle
strida mot den anmodade medlemsstatens grundläggande rättsprinciper (eller
om det av själva konventionen följer att verkställighet skall ske enligt lagen i
den anmodade staten).

6. På verkställighetsområdet var verksamheten mindre intensiv och det finns
(bortsett från instrument som bygger på principen om ömsesidigt erkännande)
endast ett instrument antaget i EU-relaterade sammanhang, nämligen den tidi-
gare nämnda konventionen om verkställighet av utländska brottmålsdomar som
år 1991 antogs inom ramen för det Europeiska politiska samarbetet.19

7. Härutöver bör – i linje med vad som ovan antytts – framhållas att det under
den andra halvan av 1990-talet började hända saker också på området för mate-
riell straffrätt. Man kunde se ett ökat tryck på medlemsstaterna vad gäller har-
monisering osv. och detta är också en faktor som åtminstone i viss utsträckning
torde ha påverkat utvecklingen. 
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16 Detta framstod som något märkligt eftersom medlemsstaterna lyckats komma överens om en
(visserligen begränsad) sådan regel gällande utlämning (som i ett individperspektiv framstår som
mer ingripande). Se också Peers 2004 s. 17.

17 I viss utsträckning torde direktkontakter också få till faktiskt resultat att hjälp lämnas som
direktkontakterna förutan aldrig hade lämnats (t.ex. därför att man utan direktkontakter inte brytt
sig om att reda ut vissa missförstånd, komplettesa vissa luckor osv.).

18 Se t.ex. Asp 1998 s. 33 ff.
19 Jfr t.ex. den inledande beskrivningen i åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om

ömsesidigt erkännande, EGT nr C 12, 15.1.2001, s. 10. 



IV. Inträde

1. Det torde inte vara helt fel att påstå att principen om ömsesidigt erkännande
– som en princip relevant för det straffrättsliga samarbetet inom unionen – lan-
serades för första gången under det brittiska ordförandeskapet år 1998.20 Såvitt
jag förstått saker rätt var det Jack Straw som först tog upp principen över en
lunch med sina kolleger i Bryssel, och alldeles oavsett vilken inställning man
har till Straw i övrigt, måste man säga att han denna gång var väldigt fram-
gångsrik. I slutsatserna från toppmötet i Cardiff sägs att rådet:

“recognises the need to enhance the ability of national legal systems to
work closely togehter and asks the Council to indentify the scope for grea-
ter mutual recognition of court decisions”.21

2. Men det var bara början på utvecklingen. Senare underströks principens be-
tydelse i handlingsplanen för att på bästa sätt genomföra bestämmelserna i Am-
sterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvi-
sa22 och i slutsatserna från toppmötet i Tammerfors hade principen ytterligare
befäst sin status. Nu uttalades att:

“the principle of mutual recognition should become the cornerstone of judi-
cial co-operation in both civil and criminal matters and apply both to judge-
ments and to other decisions of judicial authorities.”

Och vidare betonades att principen:

“should also apply to pre-trial orders, in particular to those which would
enable competent authorities quickly to secure evidence and to sieze assets
which are easily movable”.23

Europeiska rådet gav också rådet och kommissionen i uppdrag att anta ett pro-
gram gällande implementeringen av principen. Ett sådant program antogs i bör-
jan av 200124 och i juni samma år inleddes förhandlingarna rörande de första in-
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20 Reservationsvis bör nämnas att förslagen i Corpus Juris (se Jareborg 1998 för en svensk
översättning) innehöll element av ömsesidigt erkännande (se t.ex. artikel 24 rörande territoriell
behörighet).

21 Europeiska rådet i Cardiff den 15–16 juni 1998. Ordförandeskapets slutsatser, punkt 39 (150/1/98
REV 1).

22 EGT nr C 19, 23.1.1999, s. 1 (se s. 13 punkt f).
23 Europeiska rådet i Tammerfors den 15–16 oktober 1999, Ordförandeskapets slutsatser, punkterna

33–37 (200/1/99).
24 EGT nr C 12, 15.1.2001, s. 10.



strumenten som bygger på principen: ett förslag till ett rambeslut om ömsesidigt
erkännande av s.k. frysningsbeslut och ett rambeslut om ömsesidigt erkännande
av bötesdomar.25 

3. Några få månader senare inträffade som ni vet saker i New York och som
en konsekvens av detta kom rambeslutet om en Europeisk arresteringsorder –
som också bygger på principen om ömsesidigt erkännande – att på mycket kort
tid läggas fram, förhandlas och antas.26 Sedan dess har saker och ting normalise-
rats och förhandlingarna av nya instrument sker i mer vardagligt tempo och till
dags dato har endast ett ytterligare instrument som bygger på principen antagits,
nämligen det nyss omnämnda rambeslutet om frysning av egendom eller bevis-
material.27

4. Principen behåller emellertid alltjämt sitt grepp om EU-straffrättens utveck-
ling. I förslaget till en konstitution för Europa har principen fått plats i portalpa-
ragraferna för det straffrättsliga samarbetet – se artikel III-257.3 och III-270 i
fördraget om upprättande av en konstitution för Europa28 – och att utvecklingen
inte kommer att stagnera framgår med tydlighet av (exempelvis) kommissio-
nens grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkstälighet av
straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen.29 Också i det s.k. Haagprogammet
för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen som antogs av rådet
i november 2004 betonas principen om ömsesidigt erkännande.30 För närvaran-
de är följande förslag under förhandling i ett eller annat skede:

– rambeslutet om ömsesidigt erkännande av bötesbeslut,31

– rambeslutet om ömsesidigt erkännande avsende förverkandebeslut,32

– rambeslutet om ne bis in idem,33
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25 EGT nr C 75, 7.3.2001, s. 3 och EGT nr C 278, 2.10.2001, s. 4.
26 EGT nr L 190, 18.7.2002, s. 1. Jfr t.ex. Alegre & Leaf 2004 s. 202 som talar om “the need for the

EU to demonstrate its ability to combat cross-border crime in its [911] aftermath” och Peers s. 12
som tlar om ett ”window of opportunity”.

27 EUT nr L 196, 22.7.2003, s. 45
28 EUT nr C 310, 16.12.2004, s. 
29 KOM(2004) 334 slutlig. Grönbok om tillnärmning, ömsesidigt erkännande och verkställighet av

straffrättsliga påföljder i Europeiska unionen. 
30 Europeiska rådet i Bryssel den 4–5 november 2004. Ordförandeskapets slutsatser

(Haagprogrammet utgör bilaga) (14292/1/04 REV 1), se särskilt Haagprogrammet avsnitt 3
(3.3.1).

31 EGT nr C 278, 2.10.2001, s. 4. Instrumentet torde ha antagits när detta läses.
32 EGT nr C 184, 2.8.2002, s. 8. F.n. föreligger en politisk överenskommelse om detta instrument. 
33 EUT nr C 100, 26.4.2003, s. 24. Förhandlingarna om rambeslutet ligger, såvitt känt, mer eller

mindre på is sedan en ganska lång tid tillbaka. 



– rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om diskvalifikationer,34

– rambeslutet om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut,35 och
– (ett nyligen framlagt) rambeslut om en europeisk “enforcement order and

the transfer of sentenced persons between Member States of the EU”.36

V. Perspektiv

a. Ömsesidigt erkännande som ett allmänt begrepp i EU-rätten

1. Ett första perspektiv som bör framhävas när det gäller principen om ömse-
sidigt erkännande är att principen inte är någon nyhet i EU-rättsliga samman-
hang. Tvärtom skulle kunna sägas att principen utgör en av de mest grundläg-
gande principerna när det gäller utvecklingen av det europeiska integrationspro-
jektet och det är lätt att finna exempel från andra områden.37 Sålunda kan den
grundläggande principen att varor som lagligen har producerats och försålts i en
medlemsstat också skall tillåtas i andra medlemsstater ses som ett uttryck för
principen och i EG-rättsliga framställningar kan man se att det berömda rättsfall-
et Cassis de Dijon omtalas såsom det rättsfall i vilket EG-domstolen “introdu-
ces the important idea of mutual recognition”.38 

Vidare kan man naturligtvis tala om ömsesidigt erkännande av universitets-
examina eller andra beslut som har betydelse för en persons rätt att agera i en
viss kapacitet, t.ex. såsom läkare, advokat etc. 

2. Ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden – vare sig det är på det fa-
miljerättsliga området eller det straffrättsliga – är således bara en tillämpning av
flera av principen. Som en gemensam nämnare ligger i botten emellertid att
principen tillåter integration också i frånvaro av total harmonisering, dvs. prin-
cipen bygger på att skillnader – åtminstone till viss del – skall accepteras.

3. Det perspektiv som här har målats upp inbjuder enligt min mening till en
jämförelse mellan den nuvarande situationen när det gäller det straffrättsliga
samarbetet inom EU och situationen gällande den fria rörligheten när arbetet
med den inre marknaden tog fart får några decennier sedan. Man skulle kunna
påstå att utvecklingen på det straffrättsliga området till viss del påminner om
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34 EGT nr C 223, 19.9.2002, s. 17. Reella förhandlingar kan knappast sägas ha påbörjats; skälet
torde vara områdets svårighetsgrad.

35 KOM(2003) 668 (01).
36 Council of the European Union, 5597/05, COPEN 13.
37 Se t.ex. Peers s. 8 f och 18 ff.
38 Se t.ex. Weatherill & Beaumont, EC Law, 2 uppl. 1995, s. 495 och Peers 2004 s. 18 ff. Jfr även

Gleß 2004 s. 354 ff. Rättsfallet har målnummer 120/78 (REG 1979 s. 649).



det sätt på vilket utvecklingen när det gäller den interna marknaden startade. Så
fort man lämnar ytnivån uppenbarar sig naturligtvis stora skillnader,39 men jag
tror ändå att jämförelsen kan ge oss en aning om dynamiken i det samarbete
som nu börjar att ta form.40

b. Ömsesidigt erkännande för olika syften

1. Ett andra perspektiv som bör uppmärksammas är att principens betydelse är
beroende av för vilka syften en dom eller ett beslut erkänns. Så länge som en
dom eller ett beslut har flera olika typer av rättsverkningar är det möjligt att er-
känna domen eller beslutet för ett syfte men inte för ett annat. 

2. Det mest rättframma sättet att förstå principen om ömsesidigt erkännande är
att utgå ifrån att det hela handlar om erkännande i verkställighetssyfte: att erkän-
na en dom är att godta den som ett dokument som kan ligga till grund för verk-
ställighet. Alldeles klart är väl att det är denna innebörd av principen som man i
första hand har fokuserat på inom ramen för EU-samarbetet.41 Båda de pilotpro-
jekt som lanserades under 2001 – rambeslutet om frysning och rambeslutet om
bötesstraff – handlade om denna aspekt av principen. 

Det är emellertid lika klart att man kan erkänna en dom eller ett beslut ock-
så för andra syften.

3. Exempelvis kan man erkänna en utländsk brottmålsdom i syfte att beakta
den vid eventuella framtida påföljdsbestämningssituationer rörande samma per-
son. Å ena sidan kan den utländska domen användas för att göra nationella reg-
ler om återfallsskärpning tillämpliga, men den kan, å andra sidan, också beaktas
på så vis att den ligger till grund för tillämpning av regler och principer om
mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet (som i regel leder till en lindrigare på-
följd vid det andra tillfället). Kommissionen har här använt ett exempel som
knappast kan sägas vara realistiskt (inte minst mot bakgrund av att det är svårt
att föreställa sig att det är denna tillämpning av principen om ömsesidigt erkän-
nande som ligger bakom kommissionens intresse) men likväl kan vara värt att
återge: 
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39 Jfr t.ex. Peers 2004 s. 24 som framhåller att individens position inom området för fri rörlighet och
inom området för straffrättsligt samarbete skiljer sig åt på ett mycket tydligt sätt. 

40 Muntligen har jag hört dylika synpunkter framföras både av högt uppsatta tjänstemän i det
svenska justitiedepartementet och av företrädare för rådet. 

41 Jfr här prioriteringarna i åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt
erkännande, EGT nr C 12, 15.1.2001, s. 10.



“’Hänsynstagande’ bör inte endast vara till gärningsmannens nackdel. I många
länders strafflagar finns mekanismer som ser till att straffen inte helt enkelt
läggs på varandra om den person som döms har begått flera brott. En profes-
sionell biltjuv som befinns ha stulit 15 bilar i en medlemsstat, och straffet för
var och en av stölderna är tre års fängelse, skulle inte få ett 45-årigt fängel-
sestraff. Det förefaller som om de flesta eller alla medlemsstater har lagstift-
ning som innehåller mekanismer som kan leda till en hårdare dom än för nå-
gon som endast begått ett brott, men straffen läggs inte strikt på varandra.

Man kan föreställa sig att samma brott äger rum i 15 olika medlemsstater,
inte alla i en och samma medlemsstat. Alla dessa medlemsstater kan då
samtidigt men oberoende av varandra väcka åtal för ’sitt’ fall och i vart och
ett av fallen komma fram till ett straff på tre år. Till och med i det nuvaran-
de systemet skulle detta kunna leda till följande situation: När väl gärnings-
mannen avtjänat sitt straff i den medlemsstat där han först fängslades kan
han utlämnas till en annan medlemsstat för att avtjäna sitt straff där. Däref-
ter kan han utlämnas till en tredje medlemsstat, och så vidare. Det är endast
flexibilitet i befintliga instrument för utlämning som gör det möjligt att
undvika att fängelsestraffet faktiskt varar i 45 år. Men i ett system med öm-
sesidigt erkännande skulle alla domarna vara tvungna att erkännas i alla
andra medlemsstater, även den där gärningsmannen först fängslas. Det
sammanlagda straff medlemsstaten skulle tvingas verkställa för biltjuvens
räkning skulle i så fall bli 45 år.

Det förefaller alltså nödvändigt att reflektera över en mekanism som kunde
göra det möjligt att undvika sådana resultat som är oförenliga med ett om-
råde med frihet, säkerhet och rättvisa. En möjlighet är samordning av åta-
len, inte olikt vad som kan ske i den nationella lagstiftningen. Så snart en
medlemsstat väcker ett åtal, kunde detta registreras i det europeiska krimi-
nalregistret, och alla andra medlemsstater skulle vara medvetna om utveck-
lingen. De skulle då kunna avstå från behörighet över ’sina’ delar av fallet
till förmån för en enda medlemsstat – som inte nödvändigtvis behöver vara
den medlemsstat som först väckte åtal. För att medlemsstaterna skall kunna
göra detta måste reglerna om behörighet ge möjlighet till en sådan överfö-
ring. I det avgörande den medlemsstat som sålunda blivit ensam ansvarig
fäller skulle hela saken kunna behandlas. Samma domstol skulle också kunna
tillämpa mekanismer för att undvika att straffen strikt läggs på varandra.”42

Kommissionen sätter fingret på den ensidighet som kan uppkomma när man
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diskuterar principen om ömsesidigt erkännande, låt vara att den sedan krånglar
till det onödigt för sig när den (det kursiverade partiet) själv bortser från den
ena sidan av principens genomslag. Den enkla lösningen på problemet utifrån
principen om ömsesidigt erkännande är naturligtvis att varje domstol är tvungen
att, inte bara erkänna de utländska domarna för verkställighetssyfte utan också
erkänna dem såtillvida att de läggs till grund för tillämpning av inhemska regler
om delvis konsumtion för nyupptäckt (gammal) brottslighet.43 Såvitt känt finns i
dagsläget inga initiativ som tar sikte på denna sida av principen. 

4. Vidare kan en brottmålsdom naturligtvis också erkännas som just en dom
som sätter punkt, som sista ordet i en rättslig process, dvs. domen kan erkännas
som grund för res judicata eller ne bis in idem. Detta skulle noga taget kunna
ses som grundelementet i principen om ömsesidigt erkännande och är också det
element i principen som man tvivelsutan kan finna exempel på också innan
principen togs upp på EU:s agenda. Det finns åtskilliga regler i olika internatio-
nella instrument som berör ne bis in idem-frågor på ett internationellt plan, men
instrumenten är i regel bara tillämpliga mellan ett fåtal stater eller i relation till
vissa särskilda brott. För EU:s medlemsstater hör de regler som återfinns i
artiklarna 54–58 den s.k. Schengenkonventionen till de viktigaste. 

Som tidigare nämnts lades under det grekiska ordförandeskapet fram ett
förslag till rambeslut som handlade om just denna sida av principen, men såvitt
jag lyckats utröna har det varit svårt för medlemsstaterna att enas om något som
går längre än existerande regler i Schengenkonventionen och förhandlingarna
har således inte kunnat slutföras. 

5. När det gäller frågor rörande bevisning kan man skilja mellan ömsesidigt
erkännande av bevisupptagningsbeslut (vilket kan ses som ömsesidigt erkän-
nande inriktat på verkställighet av beslut på förundersökningsstadiet) å den ena
sidan och ömsesidigt godtagande av bevisning (vilket kan ses som ömsesidigt
erkännande av varandras regler och beslut på ungefär samma sätt som inom ra-
men för den fria rörligheten för varor). Vad gäller den sistnämnda tillämpningen
av principen kan noteras att det har ifrågasatts om man här inte har övergått till
att tillämpa principen på “enheter” i förhållande till vilka det kan diskuteras om
principen verkligen kan tillämpas på ett meningsfullt sätt. Det skulle sålunda
kunna ifrågasättas om det är rimligt att tala om ömsesidigt erkännande av bevis-
ning. Såtillvida att bevis som tillåts i ett land också skall tillåtas i ett annat land
kan tanken naturligtvis tillämpas (åtminstone på ett ytligt plan). Problem upp-
står emellertid eftersom bevis inte såsom domar och beslut kan sägas vara sär-
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43 Detta torde vara ett exempel på att erkännande i viss utsträckning förutsätter harmonisering (det
kan t.ex. bli svårt att tillämpa regler om delvis konsumtion i förhållande till gärningar vilka
överhuvudtaget inte är kriminaliserande i domstolsstaten). 



skilda och färdiga produkter.44 För det första utgör nationella regler som styr
tillåtligheten av bevisning en del av en processuell helhet, där olika regler sam-
spelar; ett enkelt överförande av “tillåten” bevisning riskerar därför att störa den
inre balansen i systemet och leda till en “hybridprocess” med interna motsätt-
ningar.45 För det andra kan naturligtvis sägas att bevis, om de skall ha betydelse,
måste “användas” av domare – att godta viss bevisning som tillåten är naturligt-
vis skäligen meningslöst om domarna i en viss stat regelmässigt bortser från
den – och om man ger sig in och söker styra hur denna användning skall gå till
är det klart att man är inne på minerad mark. 

c. Grader av ömsesidigt erkännande

1. Ömsesidigt erkännande kan vidare diskuteras i ett perspektiv som tillåter att
man talar om grader av erkännande. På ena änden av en tänkt skala kan man så-
lunda tänka sig en tillämpning av principen som innebär att varje medlemsstat
automatiskt (utan vidare formaliteter eller prövningar) skall erkänna domar och
beslut meddelade i övriga medlemsstater. På andra änden kan man tänka sig en
tillämpning som innebär att en dom eller ett beslut skall erkännas först om vissa
långtgående villkor är uppfyllda och efter en regelrätt prövning av myndigheter-
na i den erkännande staten. Och däremellan finns det förstås en hel rad av andra
möjligheter. 

2. När principen diskuteras inom EU är det klart att man inte talar om ett full-
ständigt formlöst och villkorslöst erkännande, utan det är förutsatt att den verk-
ställande staten skall ha vissa möjligheter att vägra. Det här perspektivet är vik-
tigt eftersom det innebär att införandet av principen kanske inte nödvändigtvis
innebär den revolution som vi ibland föreställer oss. Det behöver inte vara sär-
skilt stor skillnad på ett traditionellt samarbete och ett samarbete byggt på prin-
cipen om ömsesidigt erkännande om man ändå uppställer i stort sett samma
villkor och formaliteter. 

d. Ömsesidigt erkännande och harmonisering

1. Till sist några ord om relationen mellan ömsesidigt erkännande och harmo-
nisering. Åtminstone för vissa aktörer och stater har principen om ömsesidigt
erkännande framstått som ett alternativ till harmonisering. Genom att erkänna
varandras domar, trots olikheter i regelsystemen, skulle vi kunna undvika en
långtgående harmonisering. Det man kan säga här är att detta perspektiv mer
och mer framstår som orealistiskt. 
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2. För det första implicerar ett sådant synsätt att harmonisering inte ses som
ett mål i sig, utan enbart som ett medel för att åstadkomma effektivitet (t.ex. ge-
nom att undanröja hinder för samarbete). Och även om jag varmt välkomnar en
försiktig och reflekterande hållning till harmonisering skulle jag nog vilja påstå
att det åtminstone på högpolitisk nivå finns ett självständigt intresse för straff-
rättslig harmonisering, både som ett tecken på integration och som ett medel att
visa handlingskraft. 

3. För det andra förutsätter ett synsätt enligt vilket ömsesidigt erkännande ut-
gör ett alternativ till harmonisering att vi faktiskt kan acceptera de skillnader
som finns medlemsstaterna emellan och också det tror jag är en högst tvivelak-
tig förutsättning. 

Erkännande utan harmonisering i sak innebär erkännande trots skillnader i
sak och särskilt på ett område som straffrätten, med dess nära koppling till mo-
ral, kommer sådana skillnader att sticka i ögonen. Jag menar därför att det är
realistiskt att räkna med att viljan till erkännande i viss utsträckning kommer att
vara beroende av graden av harmonisering. 

Vidare förutsätter naturligtvis erkännande också någon form av tillit till
rättssystemen och processen i de andra medlemsstaterna och det framstår som
klart att en sådan tillit existerar bara i viss begränsad utsträckning. Det här di-
lemmat kan man lösa på två sätt: antingen låtsas man att man har förtroende för
varandra (och det har man väl också gjort i viss utsträckning), men i längden
blir det sannolikt nödvändigt att istället skapa förutsättningar för ett sådant för-
troende och det kan man göra genom harmonisering, minimiregler avseende
processuella frågor osv.46

4. Slutligen är det naturligtvis också enklare rent praktiskt att erkänna domar
om reglerna i medlemsstaterna inte avviker alltför mycket från varandra. Skill-
nader kan skapa problem också inom ramen för ett system som bygger på öm-
sesidigt erkännande. Ett överdrivet exempel är att det naturligtvis kan skapa
problem att erkänna och verkställa en dom som innebär att en för den verkstäl-
lande staten helt okänd påföljd har dömts ut.47 

Sammanfattningsvis skulle man nog kunna saga att det är realistiskt att för-
vänta sig en dialektiskt utveckling där erkännande och harmonisering ömsesi-
digt och successivt påverkar varandra. 
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rättssäkerhetsgarantier i brottmål, KOM(2004) 328 slutlig. 

47 Jfr även not 43 ovan. 



VI. Kritik (och försvar)

a. Inledning

1. I detta avsnitt avser jag att redogöra för och diskutera den kritik som riktats
mot principen om ömsesidigt erkännande. Det behöver inte sägas att jag inte
kommer att vara heltäckande. 

2. Jag har valt att måla upp några idealtypiska (kritiska) argumentationslinjer,
vilket naturligtvis kan sägas var riskfyllt såtillvida att ingen av dem måhända
existerar i renodlad form. Jag tror ändå att det är viktigt att söka renodla fråge-
ställningarna och diskutera dem en och en. 

b. Kontrollargumentet

1. En första kritikpunkt kan sägas gälla det faktum att principen om ömsesi-
digt erkännande innebär att den erkännande staten skall vidta (för den enskilde
ofta betungande åtgärder) samtidigt som det förutsätts att den prövning som får
vidtas i den erkännande staten skall vara begränsad. 

2. Problemet kan sägas gälla frågan om en stat som faktiskt utövar sitt tvångs-
monopol (t.ex. genom arrestering och överlämnande) kan frånsäga sig ansvaret
för att åtgärden är förenlig med t.ex. mänskliga rättigheter eller, mer allmänt,
frånsäga sig ansvaret för att det finns skäl att vidta åtgärden.48 Av Europadom-
stolens praxis framgår t.ex. att en anmodad stat i ett utlämningsärende, åtmin-
stone under vissa förutsättningar, kan göra sig skyldig till konventionsbrott ge-
nom att utlämna.49 Frågan kan naturligtvis också göras mer generell: är det på
områden som berör den enskilde negativt lämpligt att tillskapa ett mycket stort
avstånd mellan beslutsansvar och verkställighet. Finns det inte en risk för att
den enskilde kommer att kunna hamna i Kafkaartade situationer där den som
kan lyssna på argumentation å den enskildes sida inte får göra det (utan tvingas
hänvisa denne till myndigheter i en annan stat, kanske 100-tals mil därifrån)?50

3. En mer försonande variation på samma tema är den kritik som går ut på att
prövningen i den erkännande staten är avsedd att vara begränsad samtidigt som
man (ännu) inte har försäkrat sig om en tillräcklig minimistandard (också i
praktisk hantering) i den utfärdande staten.51 Variationen betecknas som förso-
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nande eftersom kritiken tar sikte blott på den existerande situationen inom unio-
nen och därför faller till marken om man genom harmoniseringsåtgärder skapar
en godtagbar minimistandard. 

4. Även om den kritik som diskuteras i detta avsnitt måste betecknas som i
grunden befogad, kan det naturligtvis ifrågasättas hur långt den egentligen kan
dras. Inom en stat torde t.ex. verkställande myndigheter sällan ha full pröv-
ningsrätt avseende de åtgärder som verkställs (vilket skapar ett visst avstånd
mellan ansvaret för beslutet respektive verkställigheten). Och även om man na-
turligtvis kan säga att avståndet får en extra dimension när det hamnar en stats-
gräns mellan beslut och verkställighet så finns det liknande konstruktioner på
ett internationellt plan redan idag. Exempelvis bör framhållas att ett element av
erkännande – där det uppstår avstånd mellan ansvaret för beslutet och verkstäl-
ligheten – finns i den sedan tidigare kända avtalskonstruktion som innebär att
avtalsslutande parter skall godta varandras brottmålsdomar och häktningsbeslut
som grund för utlämning (se t.ex. för svensk rätts del 9 § tredje stycket lagen
(1957:668) om utlämning för brott).52 Ömsesidigt erkännande i betydelsen av-
stående från viss kontroll i den verkställande staten är alltså inte något alldeles
nytt. 

c. Balansargumentet

1. En andra central kritikpunkt är att det kan hävdas att principen om ömsesi-
digt erkännande riskerar att leda till att de frihetssäkrande begränsningar som
idag finns inbyggda i straffrättskipningen kan sänkas till en slags minsta gemen-
samma nämnare och att principen riskerar att leda till en straffrättsskipningens
makttillväxt. I ett “Alternativentwurf” till förslaget till konstitution för Europa
(framlagt av ett antal, främst tyska, rättsvetenskapare) talas t.ex. om att:

“das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung zu einem hybridisierten Straf-
verfahren führt, in dem die Eingriffsmöglichkeiten der verschiedenen Ord-
nungen kombiniert werden können und damit letzten Endes eine radikal pu-
nitive Strafrechtspflege entsteht, die es in dieser Form in keinem einzigen
Mitgliedstaat gibt.”53

Enkelt uttryckt kan sägas att principen leder till att de mest repressiva straffrätt-
sordningarna i varje avseende får fördelen av att deras system respekteras, vil-
ket innebär att de ges möjlighet att exportera sitt innehåll över hela unionens
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område. Om detta sedan kombineras med ett stillastående tillstånd på den
“andra sidan” (försvararsidan) kan det, och har det, hävdats att detta stör den
balans som finns mellan statens maktbefogenheter och medborgarnas rättighe-
ter.

2. Denna kritikpunkt kan göras gällande redan från den utgångspunkten att
principen om ömsesidigt erkännande innebär att de mer repressiva, punitiva och
ingreppsvänliga systemen kommer att kunna göras gällande mer effektivt över
statsgränserna (tvångsmedelsbeslut från dessa stater kommer t.ex. att kunna
verkställas utan hinder av krav på dubbel straffbarhet etc. eller utan att det
strandar på andra skillnader mellan systemen). 

3. Kritikpunkten kan emellertid också adderas till det förhållandet att princi-
pen om ömsesidigt erkännande har frikopplats från frågor om jurisdiktion.
Ibland talas just om att det oacceptabela ligger däri att man har ett system som
bygger på ömsesidigt erkännande samtidigt som varje stat i praktiken bestäm-
mer själv över hur vidsträckt extraterritoriell jurisdiktion som skall utövas. Den-
na oro bottnar i att en sådan situation kan öppna för godtycke och manipulatio-
ner som ytterst kan beskrivas i termer av forum shopping.54

4. Detta argument kan naturligtvis i sig neutraliseras just genom att man på ett
eller annat sätt reglerar frågor om jurisdiktion,55 och detta visar kanske att risken
för forum shopping inte egentligen är ett problem som rör principen om ömsesi-
digt erkännande utan ett problem som beror på förekomsten av positiva kompe-
tenskonflikter (vilket i sin tur beror på att stater tar sig onödigt stor extraterrito-
riell jurisdiktion, ibland under åberopande av territorialitetsprincipen) men vil-
ket accentueras om det internationella samarbetet blir någorlunda effektivt.56

Härutöver kan naturligtvis allmänt sett ifrågasättas hur realistiskt talet om
s.k. forumshopping är. Normalt sett torde t.ex. frågor som rör intresset av lagfö-
ring, praktiska hänsyn till var bevisningen finns osv. innebära att lagföring på
annan plats än den (eller de) “naturliga” inte ter sig särskilt lockande. Naturligt-
vis kan man tänka sig undantag. Särskilt om man tänker sig att principen om
ömsesidigt erkännande kombineras med en äkta europeisk straffprocessuell
kompetens, t.ex. i form av en europeisk åklagare skulle man kunna tänka sig att
det uppkommer praktiska möjligheter att faktiskt utnyttja situationen. Vidare
kan man tänka sig att den rättsliga situationen skulle kunna utnyttjas t.ex. om
man i ett visst förfarande stöter på särskilda problem som kan kringgås om man
får tillgång till viss (annan) typ av lagstiftning etc. I sammanhanget bör man
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vara uppmärksam på den roll som kan komma att spelas av regler om
överförande av lagföring. Sammantaget är det emellertid svårt att tro att princi-
pen om ömsesidigt erkännande kommer att leda till något mer påtagligt taktik-
tänkande. 

d. Bristande legitimation

1. Det har vidare – i anslutning till den europeiska arresteringsordern – påpe-
kats att principen om ömsesidigt erkännande innebär att den enskilde på ett inte
bara teoretiskt plan kan komma att underkastas straffrättsliga regler som denne
inte haft en möjlighet att påverka genom utövande av demokratiska rättigheter.
Medborgaren skulle därigenom berövas sin rätt att endast lagföras enligt bes-
tämmelser vilka han eller hon aktivt kunnat påverka.57

2. Jag kan ansluta mig till tanken att straffrättsliga regler – för att vara legiti-
ma – bör beslutas genom aktivt deltagande av medborgarna i ett samhälle (vil-
ket bl.a. innebär att det framstår som tvivelaktigt att ge positiv straffrättslig
kompetens till en organisation med ett demokratiskt underskott), men det före-
faller mycket långtgående att hävda att det skulle gå att upprätthålla ett krav på
demokratisk medverkan från den enskilde för att legitimera utövande av straff-
rättslig jurisdiktion också i enskilda fall. Att tanken är långtgående återspeglas
bl.a. – vilket har påpekats av bl.a. Gleß – däri att en av de mest grundläggande
och (åtminstone vad gäller sitt kärnområde) minst ifrågasatta principerna inom
den internationella straffrätten är territorialitetsprincipen.58

Det sagda gäller särskilt som principen om ömsesidigt erkännande i sig inte
ger grund för utvidgad straffrättslig jurisdiktion utan “blott” innebär att en stat
som utövar jurisdiktion kan göra detta med större effektivitet. Min slutsats kan
därför inte bli annan än att argument som bygger på bristande legitimitet inte är
särskilt starka i relation till principen om ömsesidigt erkännande.

VI. Värdering

1. Ett av de största problemen med utvecklingen av den tredje pelaren när det
gäller området för materiell straffrätt är att det blir alltmer tydligt att arbetet le-
der i en entydigt repressiv riktning. Om man skall uttrycka sig klart kan sägas
att det inom unionen finns ambitioner att ständigt göra framsteg och inom om-
rådet för materiell straffrätt anses “framsteg” mer eller mindre vara ekvivalent
med ökad repression. 

Detta blir särskilt tydligt om man beaktar proportionalitetsprincipen, som
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generellt sett intar en mycket stark ställning inom EU-rätten och som bl.a. inne-
bär att man skall välja det minst ingripande medlet för att uppnå sina mål, i
praktiken synes sakna varje betydelse på det kriminalpolitiska området. Nykri-
minalisering och ökad repression behöver inte motiveras; det kan snarare sägas
råda en presumtion för att ett strängare ingripande alltid är befogat (vilket med-
för att argumentationsbördan ligger på de stater som menar att presumtionen är
bruten). Dessa tendenser har jag diskuterat relativt utförligt tidigare och jag
tänkte inte gå in i detaljer här.59

2. Om man utgår ifrån denna, kanske lätt pessimistiska, syn på utvecklingen
på området för materiell straffrätt: hur ser då situationen ut på området för
straffrättsligt samarbete? Enligt min uppfattning är riskerna med intensivt och
“progressivt” (i betydelsen framstegsinriktat) samarbete inte lika stora inom
området för straffrättsligt samarbete som inom området för materiell straffrätt
och denna uppfattning kan återföras på följande faktorer.60

3. För det första kan noteras att startpunkten när det gäller området för straff-
rättsligt samarbete är en annan än när det gäller området för materiell straffrätt.
Medan det knappast finns stöd för påståendet att det finns några egentliga luckor
i den materiellt straffrättsliga regleringen i medlemsstaterna – när det gäller ut-
sträckningen av det straffbara området är det mer näraliggande att tala om över-
kriminalisering än om motsatsen – är det få som skulle protestera mot påståendet
att det internationellt straffprocessrättsliga samarbetet medlemsstaterna emellan
kan och bör förbättras. Det jag vill framhålla är helt enkelt att reglerna på områ-
det för straffrättsligt samarbete tveklöst är mindre utvecklade och kompletta än
de nationella straffrättssystemen i medlemsstaterna och det innebär naturligtvis
att det, på detta område, är betydligt lättare att ta några steg framåt (utan att för
den skulle gå för långt). Det är helt enkelt lättare att göra framsteg på ett mindre
utvecklat område.

4. För det andra kan – även om detta kan sägas vara en annan sida av samma
sak – sägas att argumenten för ett förbättrat samarbete är betydligt starkare än
argumenten rörande “förbättrad” [läs: utökad; jfr ovan p. VI.1] repression. Den
allmänna synpunkten att den fria rörligheten avseende personer bör åtföljas av
fri rörlighet också på det rättsliga området är knappast helt substanslös – det är
t.ex. uppenbart att det kan vara problematiskt om en person som begått brott
kan fritt flytta över gränserna, samtidigt som de rättsvårdande myndigheterna
måste hålla sig inom dessa (eller kan korsa dem bara till priset av en betydande
byråkrati etc.). Utifrån tillgänglig kunskap är det betydligt mer tvivelaktigt hu-
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ruvida marginella utvidgningar av det kriminaliserade området eller straffskärp-
ningar överhuvudtaget har någon betydelse för hur människors benägenhet att
föröva vissa gärningar.

5. För det tredje står det på området för straffrättsligt samarbete klart från
början att medlemsstaternas (och medborgarnas) intresse av en effektiv brotts-
bekämpning måste vägas och balanseras mot individens intressen och rättighe-
ter. Skydd för den anklagade individen (jfr Europakonventionens begrepp “an-
klagelse för brott”) är så att säga en integrerad del av det straffprocessrättsliga
konceptet. På området för materiell straffrätt tänker man tyvärr sällan på det vi-
set; det finns ingen equality of arms-princip och även om grundläggande fri-
och rättigheter kan ha betydelse för frågor om kriminalisering finns det normalt
sett inga tydliga gränser för hur långt man kan gå (på sätt som det finns inom
ramen för straffprocessrätten). Det sagda kan uttryckas så att problemen med
överkriminalisering eller kriminalisering av gärningar som inte borde kriminali-
seras är betydligt mer filosofiska och mindre handfasta än sådana problem som
gäller statens rätt att använda våld mot och frihetsberöva individen och detta
gör området för materiell straffrätt till mer av ett högriskområde.

6. Det faktum att det finns vissa faktorer som, enligt min mening, gör ut-
vecklingen på området för straffrättsligt samarbete mindre riskabelt än området
för materiell straffrätt, innebär naturligtvis inte att allt är rosenrött. Det finns na-
turligtvis problem kopplade också till området för straffrättsligt samarbete.

7. De största problemen är enligt min uppfattning kopplade till själva “lag-
stiftningsprocessen” som sådan. Det faktum att instrumenten förhandlas i en på-
tagligt högpolitisk miljö kan i sig sägas skapa en risk för mindre välbalanserade
lösningar. Förhandlingarna sker i en miljö där det är lätt att känna av politiska
vindar och där det samtidigt står mycket politisk prestige på spel. Det torde t.ex.
(understatement) inte ha varit så lätt för en medlemsstat som såg allvarliga pro-
blem med rambeslutet om en europeisk arresteringsorder att göra sin röst hörd
under hösten 2001. Också under mindre extrema förhållanden är det emellertid
tydligt att den högpolitiska miljön påverkar resultaten. När rådet möts står åt-
skilliga frågor på agendan och en kompromissvillig attityd från medlemsstater-
nas sida torde vara nödvändig för att resultat överhuvudtaget skall kunna upp-
nås. I en dylik miljö måste medlemsstaterna välja vilka saker som är värda att ta
strid för; detta innebär i praktiken att man kan tvingas svälja en viss lösning
som man egentligen inte alls är nöjd med därför att det finns andra och hetare
ämnen på agendan. Sist och slutligen torde kunna sägas att den politiska miljön
också tenderar att gynna en offensiv hållning i arbetet mot brott. Det torde ge-
nerellt sett anses “sexigare” att vidta långtgående åtgärder mot brott än att för-
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svara (påstådda) brottslingars rättigheter. Jag har nu talat om att den politiska
miljön innebär risker från materiell kvalitetssynpunkt; härtill kan naturligtvis
läggas att lagstiftningsprocessen inte i heller är optimal från teknisk kvalitets-
synpunkt.

8. Man kan anföra ytterligare problem och riskfaktorer, men jag tror att jag
skall nöja mig här. Det skulle kunna invändas att de risker och problem jag talat
om egentligen inte berör samarbetet inom EU mer specifikt utan kan sägas vara
tillämpligt på internationellt straffrättsligt samarbete mer generellt. Den invänd-
ningen är naturligtvis i viss utsträckning riktig; samtidigt vill jag framhålla att
det som är speciellt med samarbetet inom EU är (i) att samarbetet är institutio-
naliserat, (ii) att det finns en påtaglig och generell ambition att göra framsteg
samt (iii) att framsteg skall göras kontinuerligt. Att skapa straffrättsliga regler
genom förhandlingar på internationell nivå är i normalfallet en undantagsförete-
else; inom EU sker en stor del av straffrättsutvecklingen numera på denna nivå.

VII. Tillämpningsfrågor (exkurs)

1. I Sverige har allmänintresset för principen om ömsesidigt erkännande varit
litet. När detta skrivs (i slutet av februari 2005) är lagen (2003:1156) om över-
lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder den enda nationella
lagstiftningen som hunnit träda ikraft och tillämpas. Samtal med praktiker utvi-
sar att arresteringsordern i huvudsak fungerat väl (i vart fall i ett åklagarper-
spektiv), men att man i någon utsträckning kunnat se en tendens till tvekan när
det gäller att fullt ut acceptera principens implikationer (en tendens att kräva
mer underlag än vad som förutsätts enligt rambeslutet etc.). Dessa tendenser
kan dock sannolikt förklaras av att vi ännu befinner oss i en inkörningsfas. 

2. Allmänintresset har som sagt generellt sett varit svagt; ett undantag från
detta utgör ett fall som gällde en grekisk arresteringsorder avseende en ung
svensk man som misstänktes för ett dråp förövat på ön Kos år 2001. Fallet har
uppmärksammats i pressen under flera års tid och det har ifrågasatts varför Sve-
rige skall vara tvunget att överlämna mannen till Grekland. 

Rättsligt sett har fallet aktualiserat frågan huruvida lagen om en europeisk
arresteringsorder kunde tillämpas i fallet trots att Grekland tidigare, innan ram-
beslutet genomfördes i Grekland, hade initierat ett utlämningsärende (mannen
anhölls i avvaktan på en framställning om utlämning, tingsrätten hävde anhål-
landet och Grekland kom aldrig in med någon utlämningsbegäran). Enligt de
svenska övergångsbestämmelserna skall de gamla reglerna också fortsättnings-
vis tillämpas framför de nya om en medlemsstat har inlett ett utlämningsförfa-
rande och därefter anslutit sig till systemet med arresteringsordern. De svenska
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domstolarna fann emellertid, med hänsyn till att det tidigare initierade ärendet
hade avbrutits, att övergångsbestämmelsen inte var tillämplig och att lagen om
en europeisk arresteringsorder skulle tillämpas istället.61 Denna fråga som när-
mast rör val av tillämplig lag i en övergångssituation mellan två internationellt
straffprocessrättsliga regelverk är naturligtvis inte direkt knuten till principen
om ömsesidigt erkännande (även om man i liknande situationer skulle kunna
komma in på frågan huruvida retroaktivitetsförbudet gäller i förhållande till (in-
ternationellt straff)processrättsliga regler av betungande karaktär).62

I beslutet togs också upp frågan huruvida det skulle strida mot Europakon-
ventionen att överlämna mannen. Bl.a. påstods att mannen behandlats mycket
illa av de grekiska myndigheterna (och utsatts för knytnävsslag och sparkar). I
denna del anförde tingsrätten följande:

“Grekland är anslutet till Europakonventionen och har därmed – liksom
Sverige – garanterat att var och en som befinner sig under dess jurisdiktion
skall ha de fri- och rättigheter som följer av konventionen. Såsom det får
förstås har [mannen] gjort gällande att den grekiska domstol som skall prö-
va hans mål, skulle vara partisk eller på annat sätt förvägra honom en rätt-
vis rättegång. För att en sådan avslagsgrund skall bli tillämplig torde det
krävas påtagliga omständigheter. Som ovan nämnts skall inte tingsrätten i
sak pröva det grekiska häktningsbeslut som ligger till grund för arreste-
ringsordern. Det har inte kommit fram något som ger anledning till farhå-
gor om att den kommande rättegången i Grekland skulle genomföras på ett
sätt som strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskli-
ga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” 

I fallet gjordes också vissa bedömningar hänförliga till kravet på dubbel straff-
barhet, men dessa lämnas därhän i detta sammanhang.

3. Mer intressant från principiell synpunkt är kanske att den tyska författ-
ningsdomstolen i november 2004 fattade ett beslut om att interimistiskt stoppa
överlämnandet enligt en spansk arresteringsorder av en tysk-syrisk medborgare.
I domstolens beslut uttalades bl.a. följande:

“Im Hauptsacheverfahren ist die Frage zu klären, ob die angegriffene Ents-
cheidung und damit mittelbar das ihr zu Grunde liegende Gesetz über die
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen – IRG – (BGBl 1993 I S. 1537) in
der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den
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Europäischen Haftbefehl und die Ûbergabeverfahren zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union vom 21 juli 2004 (BGBl I S. 1748)
gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben, inbesondere die in Art. 16.2
GG gewährleisteten unverzichtbaren Grundsätze eines freiheitlichen
Rechtsstaats verstößt.”

I artikel 16.2 i Grundgesetz, som nämns som särskild måttstock i citatet, stadgas
att tyska medborgare inte får utlämnas; undantag görs dock för utlämning inom
EU och till internationella domstolar förutsatt att detta föreskrivits i särskild
ordning och att “rechtsstatliche Grundsätze” garanteras. I målet torde alltså frå-
gan om huruvida arresteringsordern lever upp till detta krav att övervägas. Vi-
dare torde – även om det inte kommer till direkt uttryck i citatet – Bundesver-
fassungsgerichts beslut också innebära att domstolen kommer att pröva frågan
om det är förenligt med den tyska Grundgesetz att ge arresteringsordern retro-
aktiv verkan (vilket i målet har betydelse för frågan om kravet på dubbel straff-
barhet: fråga var om brott upptagna på den s.k. listan i rambeslutet, nämligen
deltagande i en kriminell organisation och terrorism).
4. Utöver vad som ovan nämnts går det säkerligen att finna att enstaka
tillämpningfrågor av detaljkaraktär har aktualiserats någon eller några gånger i
den praktiska ärendehanteringen. Jag har emellertid inte sett det som befogat att
söka upp och diskutera dylika frågor i detta sammanhang. 

VIII. Frågeställningar

1. I detta avsnitt avser jag blott att – i anslutning till frågeställningar som ex-
plicit eller implicit ligger i det ovan framförda – framföra vissa (kortfattade, bit-
vis kanske också onyanserade och provokativa) teser. Både frågeställningarna
och teserna bör läsas med förstånd (i många fall torde man t.ex. kunna vidareut-
veckla och vinkla frågorna genom att lägga till förutsättningar, nyanser osv.). 

2. Frågor och teser:
a) Frågeställning: Hur bör man allmänt se på relationen mellan området för

straffrättsligt samarbete (samarbete) och området för materiell straffrätt
(harmonisering). Vad är viktigt? Vad är riskfyllt? Vad vore bra?
Tes: Området för straffrättsligt samarbete är både viktigare och lättare att
utveckla på ett förnuftigt sätt; just därför att området är praktiskt viktigare
torde emellertid också snedsteg få ett tydligare genomslag.

b) Frågeställning: Hur bör man se på relationen mellan ömsesidigt erkännan-
de och harmonisering? Är ömsesidigt erkännande ett alternativ till harmoni-
sering eller förutsätter erkännande harmonisering? I så fall: i vilken ut-
sträckning och på vilka områden är harmonisering centralt? 
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Tes: Ömsesidigt erkänannde förutsätter i praktiken viss harmonisering; teo-
retiskt sett kan man tänka sig erkännande utan harmonisering, men det är
besvärligt dels från förtroendesynpunkt, dels från rättssäkerhetssynpunkt.
Om man är skeptisk till långtgående harmonisering finns skäl att granska
detta beroendeförhållande mellan områdena.

c) Frågeställning: Utgör risken för s.k. forumshopping reellt problem? Kan
problemen överbryggas genom regleringar avseende jurisdiktion? Vilken
betydelse har det om det inrättas t.ex. en Europeisk åklagare? 
Tes: De teoretiska möjligheter som finns att “utnyttja” principen om ömse-
sidigt erkännande torde knappast utgöra ett praktiskt problem, så länge som
det inte finns t.ex. åklagarfunktioner på EU-nivå. Huruvida Eurojust har
någon betydelse i sammanhanget  kan naturligtvis diskuteras.

d) Frågeställning: Är det förhållandet att den mest repressiva och ingripande
straff- och straffprocessrätten kan få genomslag i hela unionen problema-
tiskt? Riskerar principen om ömsesidigt erkännande att rubba balansen i de
nationella straffprocessrättsliga systemen? 
Tes: Detta är en grundläggande och relevant synpunkt. För att besvara frå-
gan måste emellertid närmare analyseras i vilken utsträckning ett samarbete
byggt på principen om ömsesidigt erkännande egentligen skiljer sig från ett
traditionellt samarbete. Någon revolution har knappast inträffat ännu; sam-
tidigt bör man inte underskatta dynamiken i det samarbete som börjar ta
form. Det är bättre att vara skeptisk i tid än att tvingas vara efterklok.

e) Frågeställning: Är det problematiskt att prövningen i den verkställande sta-
ten är begränsad? I så fall: är det möjligt att förena principen om ömsesidigt
erkännande med rimliga – tillräckliga – kontroller i den erkännande staten? 
Tes: Detta är relevant kritikpunkt som kräver ytterligare analyser; det kan
ifrågasättas om det är rimligt att en stat kan vidta tvångsåtgärder mot en en-
skild utan att ta ansvar för dem.

f) Frågeställning: Vilken betydelse har mänskliga rättigheter i sammanhang-
et? Är mänskliga rättigheter verkligen lösningen på de problem vi kan iden-
tifiera? 
Tes: Mänskliga rättigheter är visserligen centrala som en grundnivå, men de
problem man kan sikta med EU-samarbetet – t.ex. onödiga repressionsök-
ningar, mindre välbalanserade processuella lösningar osv. – finner långt
ifrån alltid, kanske t.om. sällan, sin lösning genom att man åberopar grund-
läggande fri- och rättigheter. Litet provokativt skulle kunna sägas att det är
tragiskt om samarbetet skall ligga på en sådan nivå att det handlar om att
undvika konflikter med de miniminormer som t.ex. Europakonventionen
och stadgan innehåller.
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