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Referent, professor Raimo Lahti, Finland:

I motiveringarna till valet av detta tema hänvisar man till den senaste utvecklingen
i EU, i synnerhet till Amsterdamfordragets verkningar. Amsterdamfordraget förde
med sig betydande ändringar i den tredje pelaren. I bakgrundsmemorandumet till
detta möte sägs att det vore intressant att få ett nordiskt forum att diskutera det
straffrättsliga samarbetet inom EU:s tredje pelare, bl.a. för att utreda möjligheter-
na att hävda en rationell, alternativmedveten och på fakta baserad kriminalpolitik
inom EU, samt hur samarbetet kommer att påverka det straffrättsliga tänkandet i
Norden.

I mitt referat har jag för det första utrett grunderna för indelningen av EU:s
tredje pelare. För det andra har de omständigheter, som genom Amsterdamfördra-
get inverkat på ändringen av den nämnda pelaren analyserats, liksom även änd-
ringarnas innehåll och verkningar. För det tredje har ändringsprocessen granskats
som en del av straffrättens internationalisering och europeisering. Till sist har det
framförts sådana frågor och utmaningar för det nordiska rättssamarbetet och för
kriminalpolitiken med nordiska värden som utvecklingen under den senaste tiden
gett upphov till.

För det första någonting om temats formulering: vilken är just den tredje
pelarens roll i förhållande till en mera allmän europeisering och globalisering av
straffrätten och hur förhåller man sig till den ökande europeiseringen av straffrät-
ten? Vilken är månntro nordiska juristers ståndpunkt i detta ärende? Jag börjar
med några tankar om själva Amsterdamfördraget och dess betydelse. Den europe-
iska integrationsprocessen har visat sig vara mycket dynamisk. Denna utveckling
syns också i straffrätten och kriminalpolitiken. Man kan säga att de ändringar som
har skett kan ses mot en bakgrund till strävan att förstärka såväl den negativa som
den positiva integrationen.

Med den negativa integrationen strävar man efter att kontrollen med anknyt-
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ning till EU:s inre gränser skall slopas eller minskas genom en utökning av ett
ömsesidigt erkännande av de nationella lagarna och domarna, samt genom ett
befrämjande av "åtalens fria rörlighet". Den positiva integrationen inriktar sig på
att tillnärma eller t.o.m. samordna de straff- och de straffprocessrättsliga lagarna.
De två sidorna av integrationen skall noggrannare analyseras under diskussionen.
I själva Amsterdamfordraget, i dess reviderade form, sägs bl.a.: "Utan att det
påverkar europeiska gemenskapens befogenheter skall unionens mål vara att ge
medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och
rättvisa genom att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på om-
rådena, polissamarbete och straffrättsligt samarbete, samt genom att förebygga
och bekämpa rasism och främlingsfientlighet."

De instrument som reformerades genom Amsterdamfördraget var för det första
de antagna gemensamma ståndpunkterna som anger unionens inställning till en
viss fråga. För det andra; rambesluten om tillnärmning av medlemsstaternas lagar.
För det tredje reformerades besluten för andra ändamål som stämmer överens
med målen för samarbetet - dock med uteslutande av tillnärmningen av medlems-
staternas lagar och andra författningar - samt, för det fjärde, konventionerna.

Jag vill här särskilt betona den roll som EU:s rambeslut troligen kommer att ha.
De är helt nya rättsliga instrument och den senaste utvecklingen tyder på att de
kommer att vara de främsta instrumenten i framtiden. Därför är det viktigt att
diskutera rambeslutens betydelse och verkningar. Vad betyder det t.ex. i praktiken
att de nationella myndigheterna har rätt att bestämma om formen och tillväga-
gångssättet vid implementering av rambesluten? Vilken prövningsmarginal har
medlemsstaterna i valet mellan olika verkställighetsformer? Två nya rambeslut
måste särskilt nämnas, det första beträffande bekämpningen av terrorismen och
det andra beträffande en europeisk arresteringsorder. Dessa två rambeslut, som
slutgiltigt godkändes av Europeiska rådet under sommaren 2002, debatterades
kraftigt hösten 2001 i EU:s alla medlemsstater, också i Finland.

Mycket snart efter Amsterdamfördraget, i oktober 1999, arrangerades europe-
iska rådets möte i Tammerfors. Mötets riktlinjer och tyngdpunkter har sedan visat
sig vara mycket viktiga för att konkretisera betydelsen av målet att utveckla EU
som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Det är intressant att notera att
fastän effektivitetsaspekten är det främsta målet, så hänvisade man också till
vikten av grundläggande rättssäkerhetsaspekter. Det var just Tammerforsmötets
slutdokument som konstaterade att man måste förbereda en stadga om de grund-
läggande rättigheterna i EU. En sådan stadga utarbetades också och en proklama-
tion antogs redan vid Europeiska rådets möte i Nizza i december 2000. Vi
kommer att ganska snabbt se hur den rättsliga formen utvecklas i och med
dokumentet.

Sedan någonting om EU och den allmänna utvecklingen mot europeiseringen
av straffrätten. Jag ställer i mitt referat några frågor om europeiseringen av
straffrätten i förhållande till globaliseringen av kriminalpolitiken, eller den mer
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allmänna internationella utvecklingen i straffrätten att straffrätten europeiseras
innebär en intensifiering av den regionala utvecklingen. En särskild europeisk
kriminalpolitik bestäms såväl av utvecklingen inom EU som av Europarådet och
dess mänskorättskonvention. Men här uppstår den viktiga frågan om betydelsen
av en subregional kriminalpolitik: vilken är den nordiska kriminalpolitikens roll
inom Europa och EU? Många debattörer har betonat att EU är och även måste
vara en sådan rättsgemenskap som baserar sig på grundläggande gemensamma
värden och rättsprinciper. Sålunda kunde man tänka sig att det inte vore proble-
matiskt att kombinera den subregionala, dvs. nordiska, kriminalpolitiken och den
mer allmänna europeiska kriminalpolitiken. Men när man sedan närmare gran-
skar hur man har utvecklat kriminalpolitik och straffrätt i EU hittar man stora
skillnader i forhållande till den nordiska kriminalpolitiken.

Det är ytterst viktigt att kritiskt analysera de ovannämnda grundbegreppen
frihet, säkerhet och rättvisa. Är de i praxis lika starka värden i beslutsfattandet
eller betonar man i verkligheten säkerhetsmålet i högre grad i forhållande till
kraven på frihet och rättvisa samt individernas rättskyddsgarantier? Den nordiska
rättsgemenskapen har en lång historisk tradition och närstående kulturella och
samhällsstrukturella drag. I de nordiska länderna har det varit möjligt att idka en
rationell och human rättspolitik, fastän också enstaka avvikande trender kan
urskiljas. Huvudsakligen kan man dock säga att kriminalpolitiken i våra länder är
baserad på rationella argument där man också tagit hänsyn till aspekter på huma-
nitet och rättsskydd.

När man sedan närmare ser på den allra senaste utvecklingen inom EU och
utmaningarna för den nordiska diskussionen och de nordiska ståndpunkterna kan
man fråga sig om de tankegångar som varit starka i den nordiska diskussionen
även i framtiden borde ha samma styrka. Borde vi fortfarande betona det
internationella straffrättsliga samarbetet och vara ytterst skeptiska mot den
harmonisering som nuförtiden starkt betonas i flera av EU: s dokument? Hur skall
man förhålla sig till en sådan utveckling som kännetecknar s.k. Corpus Juris
-förslag: att införa en självständig straff- och straffprocesslag för att skydda
EU:s finansiella intressen och även inrätta en övernationell åklagarmyndighet
för sagda ändamål? Inom de närmaste veckorna skall ett offentligt hörande
beträffande kommissionens grönbok om straffrättsligt skydd av Europeiska
gemenskapernas ekonomiska intressen och inrättandet av en europeisk åklagare
arrangeras.

Hur borde de nordiska länderna och deras jurister förhålla sig till den ovan
beskrivna utvecklingen? Man borde i den nordiska diskussionen skapa ett hand-
lingsprogram eller strategier för att förbättra den nordiska kriminalpolitikens
inflytande på utvecklingen inom EU. De värden och mål som är viktiga för våra
länders kriminalpolitik borde särskilt betonas: brottsprevention samt de för krimi-
nal- och straffrättspolitiken ställda kraven på legitimitet, relativt låg repressions-
nivå och humanitet.
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En effektivering av tryggandet av EG:s finansiella intressen med ett system
som innefattar övernationella drag väcker bl.a. principiella frågor om straffrättens
differentiering. Kan den europeiska rätten gällande ekonomisk brottslighet foren-
hetligas så att de nationella straffrättssystemen bevarar sina kulturella särdrag vid
"nationella" brott? Var ligger gränserna för en sådan differentiering?

Korreferent, professor Per Ole Träskman, Sverige:

Jag skall börja med att nämna en viktig begivenhet i det land som är vårt värdland
i dag och som också referenten nämnde, nämligen det möte som hölls i Tammer-
fors 1999 och som resulterade i det som brukar kallas för Tammerforsslutsatserna.
Det här dokumentet och hela det här mötet är någonting som man ofta refererar
till som "The Tampere Milestones" och genom det vill man verkligen markera att
det var väldigt betydande och viktiga beslut som fattades, när det gäller det
rättsliga arbetet inom Europeiska unionen. Och detta är säkert någonting som
också gäller det straffrättsliga samarbetet. En gemensam kamp mot brottsligheten
och därigenom också gemensamma åtgärder som innebär steg mot en allt mer
gemensam centraliserad brottskontroll inom EU har senast genom dessa Tammer-
forsslutsatser blivit en realitet. Man kan på sätt och vis påstå att det som finns i
rubriken som en fråga: "Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare - något att
sträva efter?" är felaktig på grund av att det samarbetet finns. Det är inte någon-
ting som vi längre kan sträva efter i en realitet.

Jag kommer i det följande att först kort beröra vilka skäl som anges eller som
kan anges för en gemensam straffrätt inom Europeiska unionen. Jag kommer
därefter också kort att beskriva vilka harmoniseringsåtgärder eller, om vi så vill,
unifieringsåtgärder som aktualiseras. Jag kommer att också väldigt kort beröra
den parallellutveckling som vi har på straffprocessrättens område och som ju
måste finnas för att det som gäller den materiella straffrätten skall kunna föras ut
i verkligheten. Däremot kommer jag inte att beröra det rättsliga grundlaget för
den här typen av beslut, dvs. vad det är som möjligen kan föras in under den första
pelaren, vad det är som finns under den tredje pelaren och vad det innebär,
eftersom det är sådant som redan referenten berörde.

Kort alltså först vilka skäl man har anfört och som man kan anföra för att också
straffrätten skall vara en viktig central angelägenhet i Europeiska unionen. De
skäl som framförallt brukar framföras är behovet av en effektivare brottskontroll,
alltså betoningen av kravet på effektivitet. Då hänvisar man till den förvärrade
kriminalitetssituationen i Europa och behovet av en effektivare kriminalitetsbe-
kämpning som ett svar på denna negativa utveckling. Gemensamma satsningar på
kriminalitetskontrollens område uppfattas härvid automatiskt som en fullgod
garanti för ett bättre resultat. Det är ju flera olika saker som framhävs i detta
sammanhang, dels en allmän ökning av kriminaliteten, dels en ökning av den
internationella gränsöverskridande kriminaliteten. Dels också någonting som ofta



Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare - något att sträva efter? 463

förs fram; nämligen att brottsligheten överlag och särskilt den här typen av
brottslighet, har blivit mer hämningslös, mer elakartad, vad det nu är för uttryck
som vi vill använda oss av. Det är helt självklart att många av de här observatio-
nerna är riktiga. Vi kan inte förneka att kriminaliteten har en väldigt hög nivå, vi
kan inte förneka att kriminaliteten har internationaliserats och kommer att inter-
nationaliseras och det är klart att åtgärder som innebär att den traditionella
gränskontrollen försvinner också har en påverkan när det gäller kriminaliteten.
Det som jag i alla fall vill framhäva också i det här sammanhanget är att den här
typen av konklusioner i själva verket är väldigt generaliserande. Hela brottslighe-
ten dras över en kam. De är väldigt ospecifika. När man ser närmare på utveck-
lingen i olika EU stater märker man att utvecklingen inte är enhetlig utan det finns
skillnader. Vissa av de här skillnaderna kan t.o.m. vara betydande. Det betyder att
den här typen av argument inte är särskilt hållbara om vi säger att detta automa-
tiskt måste leda till en ökad brottskontroll, utan vad som skulle förutsättas är
bättre analyserat faktagrundlag, mer specifika uppgifter.

Om vi sedan ser på argumentet att brottsligheten har blivit mer internationell är
det en naturlighet. Också vårt liv har blivit mer internationellt och det är klart att
brottsligheten som ett led i det här också blir mer internationell. När det sedan
gäller argumentet att brottsligheten har blivit mer elakartad tycker jag att det är
väldigt svårt att göra en objektiv bedömning av om det här faktiskt stämmer. Det
här skulle ju förutsätta tillgång till data som vi inte har, vilka de dominerande
individuella motiven för att begå brott är - ilska, hat, vinningslust, ideologiska
skäl, politiska skäl osv. Den här typen av data har vi egentligen inte samlat på
under en lång tid. Hur medveten och målinriktad är brottsligheten, hur väl plane-
rad är den? Allt detta är sådant som vi egentligen enbart kan basera vår kunskap
och tyckanden på och inte så mycket på empiriska resultat. Jag skall enbart, som
en påminnelse om alltings relativitet, ta upp en referens i det här fallet och då
historisk, nämligen den internationella terrorismen.

I den allmänna debatten är man i detta nu väldigt upptagen av just den
internationella terrorismen och alla de åtgärder som är nödvändiga för att då
bekämpa denna form av, som man säger, ny och elakartad kriminalitet. Nu skall vi
minnas att terrorism inte är någonting nytt. Den våldsrelaterade terrorismen har i
själva verket funnits väldigt länge. Jag skall räkna upp enbart vissa händelser som
skedde för ungefär 100 år sedan. År 1894 mördades den franske presidenten av en
italiensk anarkist som säkert idag skulle betecknas som terrorist. År 1897 mörda-
des både den österrikiska drottningen Elisabeth och Spaniens premiärminister
Antonio Canovas av terrorister. År 1900 mördade anarkister Italiens kung Umber-
to I och 1901 mördades USA:s president William MacKenley, också han av en
anarkist. Den här typen av vad vi idag skulle kalla terroraktioner, fortsatte väldigt
intensivt fram till första världskriget, som ju också utlöstes av någonting som kan
kallas terroraktion, nämligen ett mord som begicks av den hemliga serbiska
terrororganisationen, Svarta handen. Sedan finns det all den terrorism som vi har
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sett i Europa, i Irland, i Spanien osv. Jag tycker det är väldigt svårt att mot
bakgrunden av denna typ av historiska fakta påstå att vi står infor en ny situation.
Det betyder inte att jag menar att det inte krävs åtgärder mot terrorismen, men vi
skall minnas att den situationen inte är ny.

Det andra argumentet som framförs for en gemensam strafflag är ju att man
kan säga att den Europeiska unionen och den fortsatta europeiska integrationen
genom denna union, särskilt bland de ledande europeiska politikerna, är ett
prestigeprojekt som inte får misslyckas. Unionskritiska uttalanden är därför inte
populära i den allmänna politiska debatten. Däremot är uttalanden och argument
som betonar den europeiska gemenskapen och dess historiska traditioner politiskt
mycket korrekta. Realiserandet av en gemensam straffrätt har i detta avseende en
klar politisk och ideologisk betydelse. En viktig byggsten i uppbyggandet av den
europeiska gemenskapen är accentueringen av den europeiska rätten inklusive
den europeiska straffrätten. Då betonar man att allt detta bygger på en gemensam
europeisk rättshistorisk grund. Kort sagt vill man symboliskt framhäva att den
europeiska rätten är gemensam på grund av dess ursprung i en och samma källa
och på grund av dess i stora drag gemensamma historiska utveckling.

Det som man då framför allt hänvisar till är den rättsliga tradition som bygger
på den romerska rätten. Det är självklart att den romerska rätten har haft en
väldigt stor historisk betydelse för Europa men också i det fallet tror jag att det är
viktigt att minnas att det är någonting där det finns vissa väsentliga invändningar
mot den här typen av beskrivningar som man kan göra. En väldigt väsentlig
invändning i det här sammanhanget är att den romerska rätten framför allt har haft
en stor betydelse när det gäller uppbyggnaden av privaträtten, medan den romers-
ka rättens inflytande på straffrätten har varit betydligt mindre, rentav perifer, kan
man säga. Vi skall också hålla i minnet att den romerska rätten inte var implemen-
terad, om vi vill använda ett modernt ord, på samma sätt i alla områden i Europa
och ett av de områden där den romerska rättens betydelse trots allt var mindre är
Norden.

Ibland brukar man också säga att straffrätten bygger på moraliska värderingar
och eftersom de moraliska värderingarna i Europa är gemensamma, är det natur-
ligt att också straffrätten är gemensam. På sätt och vis kan vi här se en typ av
cirkelresonemang: man säger att straffrätten bygger på moraliska värderingar, de
moraliska värderingarna är gemensamma och därigenom uppnår vi en gemensam
straffrätt som bekräftar de moraliska värderingarna och deras gemensamhet. Det
är ett resonemang som säkert kan användas väldigt väl, åtminstone i politiska
sammanhang.

Det tredje argumentet som jag menar att har en betydelse, är den politiska
betydelsen av att finna en gemensam god fiende och för att använda denna bild,
fungerar kriminaliteten ofta väldigt väl just som någonting som vi alla kan bli
eniga om att vi skall bekämpa. När de faktiska, i första hand ekonomiska förhål-
landena försämras och därigenom också de realistiska möjligheterna för fram-
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gångsrika politiska initiativ på andra väsentliga samhälleliga områden, framfor
allt sådana som innebär social välfärdsutveckling, förbättrad sysselsättning eller
utbildning, erbjuder den gemensamma kampen mot kriminaliteten och de krimi-
nella någonting som vi alla kan enas om. Detta kan alltid definieras på ett sådant
sätt att vi blir övertygade om att detta är någonting som vi skall genomföra
gemensamt. Jag tycker att man på sätt och vis också i det här fallet kan se att det
som vi har att göra med är en viss uppbyggnad av det som vi kan kalla en
gemensam europeisk identitet och som en led i den här europeiska gemensamma
identiteten har vi en gemensam kamp mot brottsligheten.

Vi går sedan över till vad den gemensamma straffrätten består av eller kan
bestå av. Inom den Europeiska unionen kan en gemensam straffrätt skapas i olika
omfattning och på olika sätt. Den gemensamma straffrätten kan vara mer eller
mindre identisk. Man kan nöja sig med en harmonisering som innebär att med-
lemsstaterna väljer lösningar som väsentligen bygger, på enhetliga principer och
har en viss enhetlighet när det gäller de grundläggande riktlinjerna. Men man kan
också välja att helt unifiera straffrätten och som ett yttersta mål i detta fall kan
man och har man också framställt att syftet bör vara att skapa en enda gemensam
europeisk strafflag, som någon gång ersätter de nationella strafflagarna. Jag
kommer inte att ta ställning till detta utan kommer mer att se på vilken typ av
harmoniserings- eller unifieringsåtgärd det är som man har vidtagit intill nu.

Om vi ser på Tammerforsslutsatserna ingår det i dessa ett avsnitt som explicit
gäller behovet av en harmonisering och unifiering av vissa straffbestämmelser.
Det som betonades var ett klart behov av att i de nationella strafflagarna formulera
gemensamma brottsbeskrivningar och att fastställa gemensamma straffskalor för
dem, för att åstadkomma ett enhetligt område för vad som är straffbart. Detta
skulle i första hand gälla vissa områden som uttryckligen nämndes: ekonomiska
brott som riktar sig mot Europeiska unionen, vissa andra ekonomiska brott, vissa
brott av internationell karaktär, penningtvätt, förfalskning av pengar och sedan
också vissa andra brott såsom narkotikabrott, människohandel och brott som
gäller sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn. Miljöbrottsligheten nämndes och
även det som kallas för high-tech crimes, dvs. framför allt brott som begås med
hjälp av Internet. Om man så vill, kan man säga att denna typ av åtgärder som
innebär en harmonisering av brottsbeskrivningarna, har man arbetat med inom
fyra kategorier.

Den första kategorin är brott som riktas mot Europeiska unionen, särskilt mot
Europeiska unionens finansiella intressen eller mot EU:s administration. Det
viktiga där är t.ex. de olika instrument som gäller bedrägerier, och det är inom det
här området som också det av referenten nämnda förslaget om Corpus Juris kan
placeras. Den andra kategorin av brott är brott som medvetet utnyttjar kontroll-
svagheter som uppstår genom det gränslösa EU-området, framför allt brott som
på ett eller annat sätt kan hänföras till den internationella organiserade kriminali-
teten. Det som vi kan nämna där är den gemensamma åtgärd som antogs 1998 och
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som bla. utgick från att medlemskap i en kriminell organisation skulle utgöra ett
brott i alla medlemsstater. Där finns också vissa andra saker, som har att göra med
narkotikabrottslighet, smuggling av alkohol och tobak, kvinnohandel och vad vi
vill.

Det tredje området är ett område där vi har att göra med brott som riktar sig
mot det som vi kan kalla gemensamma universella skyddsintressen. Det som jag
vill nämna under den kategorin är miljöbrotten. Detta är någonting som jag tycker
att vi skall fästa oss vid på grund av att kommissionen tog initiativ och utarbetade
ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av miljön genom
strafflagstiftningen. Detta var för övrigt någonting som ursprungligen baserades
på ett initiativ som kom från Danmark. Men det speciella med det här förslaget
var att man för det första konstaterade att, jag citerar direkt: "Det har visat sig att
medlemsstaternas påföljder inte alltid är tillräckliga för att uppnå fullständig
åtlydnad av gemenskapsrätten. Alla medlemsstater har inte infört brottspåföljder
för de allvarligaste överträdelserna av gemenskapens miljöskyddslagstiftning.
Det finns fortfarande många exempel på grova brott mot gemenskapens miljö-
skyddslagstiftning där det saknas tillräckligt avskräckande straff." Med stöd av
det här konkluderade kommissionen att det krävs miniminormer för vad som skall
utgöra brott mot gemenskapens miljöskyddslagstiftning. Den konstaterar också
att en sådan lagstiftning, och jag citerar igen direkt, "skall kunna införas genom
gemenskapslagstiftning". Ämnet faller, enligt kommissionen, inom gemen-
skapens kompetensområde enligt artikel 175 G i EG-fördraget, eftersom syftet är
att skydda miljön. Denna slutsats ger grunden för att åtgärden skall genomföras
som ett direktiv. Skapandet av en gemensam europeisk strafflagstiftning, åtmins-
tone till vissa delar, genom de möjligheter som gemenskapslagstiftningen erbju-
der, alltså under den första pelaren, är en möjlighet som idag måste tas på allvar på
grund av det intresse som just kommissionen har visat i detta avseende. Nu skall
vi för rättvisans skull nämna att kommissionens förslag på den här punkten väckte
starkt motstånd, men kommissionen har inte givit upp, så vitt jag förstår, intentio-
nen att åtminstone till vissa delar kunna skapa gemensamma straffrättsliga nor-
mer genom direktiv.

Den sista gruppen är sedan rent allmänt andra brott än de som hittills har
nämnts. Dem kommer jag inte att beröra. Jag kommer inte heller att beröra sådana
åtgärder som innebär en harmonisering av de allmänna grunderna för straffan-
svar, med andra ord det som gäller den allmänna delen. Men jag skall beröra allt
det som gäller en harmonisering av straffen. En harmonisering av straffen kan och
bör enligt kommissionen ske på tre plan. För det första skall vi ha en unifiering av
straffskalorna, sådana som de finns inskrivna i strafflagen. Det betyder att för
samma brott skall man ha samma straffskala i alla EU-stater. Detta är någonting
som man under senare tid har märkt i flera olika sammanhang. Detta har diskute-
rats i samband med de flesta förslag till rambeslut som har presenterats under det
senaste året och detta var en väsentlig del av diskussionen när det gäller bekäm-
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pandet av terrorismen. När vi ser på de rambeslut som då gäller bekämpandet av
terrorismen som antogs av rådet i juni i år, så finns där inskrivet ett krav på att
minimum för maximistraffet för vissa närmare beskrivna brott skall vara 15 år.
Det är klart att den här typen av krav är svåra att realisera i sådana nordiska länder
som Danmark, Finland och Sverige där straffmaximum gällande fängelse, om vi
tänker på viss tids fängelse, är lägre än 15 år för det leder automatiskt till att man
då blir tvungen att införa livstidsstraff för sådana brottstyper. Detta är en del av
harmoniseringen när det gäller straffnivån.

Den andra delen av harmoniseringen är sedan det som sker på domstolsplanet.
Det är inte tillräckligt att straffskalorna är identiska. Också reglerna om straffmät-
ning skall vara identiska på ett sådant sätt att de konkreta straffen för samma brott
i olika medlemsstater verkligen blir de samma. De argument som man framför i
detta fall är att med den typ av välorganiserad internationell brottslighet som vi
ser kommer ett land som har lägre konkreta straff att dra åt sig brottslingar för att
de medvetet väljer att begå brotten i den här typen av stat. Jag skall inte komma in
på argumenten som man kan använda emot det här, utan nöjer mig med detta
konstaterande.

Det tredje planet är straffverkställighetsplanet. Från kommissionens sida eller
tjänstemäns vid kommissionen sida har man upprepat under den senaste tiden
framfört att också när det gäller verkställigheten, skall vi ha enhetlighet. Det
betyder naturligtvis framför allt att vi måste se till att sådana straff som är
alternativ till fängelsestraffen och bötesstraffen är identiska. Med andra ord: det
att man ser till att sådant som samhällstjänst är identiskt i de olika medlemsstater-
na men dessutom framför allt att reglerna som gäller villkorlig frigivning är
identiska. Syftet här är väldigt klart. Det konkreta straffet, som den dömde
verkligen blir utsatt för, skall vara det samma inom hela EU-området. Jag vill igen
säga att detta är sådant som är väldigt omdiskuterat och jag tror inte att kommis-
sionen har lätt att få synpunkter igenom på det här området.

Om vi sedan ser på det som sker på straffprocessens område kan man där se tre
huvudinriktningar. För det första har man arbetat för att förbättra den internatio-
nella rättsliga hjälpen. Där kan vi nämna sådant som den utlämningskonvention
och allt kring utlämning, där man bygger vidare på det arbete som man har lagt
grunden till inom Europarådet. Vi kan också där i det sammanhanget nämna EU:s
konvention och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater. Den andra inriktningen är en inriktning som går ut på att harmoni-
sera och unifiera bestämmelserna som gäller straffprocessen. Det mest klara
exemplet på detta är då den del av förslaget om Corpus Juris som ju innehåller
också mycket detaljerade regler för hur brottmålsrättegången skall genomföras.

Den tredje inriktningen är sedan den där man mycket medvetet arbetat för att
göra hela EU-området till en gemensam jurisdiktion. Om vi ser på det aktuella
exemplet i det fallet, är det rådets rambeslut från juni i år beträffande den
europeiska arresteringsordern och överlämnande mellan medlemsstaterna. Jag
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citerar i det fallet någonting ur preambeln för att det beskriver väldigt väl vad det
är man vill uppnå: "Målet för unionen är att bli ett område med frihet, säkerhet
och rättvisa och detta har medfört att behovet av utlämning mellan medlemsstater-
na har försvunnit och det skall ersättas av ett system för överlämnande mellan
rättsliga myndigheter. De traditionella samarbetsförbindelserna mellan medlems-
staterna som hittills har varit rådande, bör ersättas med ett system med fri
rörlighet för straffrättsliga avgöranden, såväl preliminära som slutliga, i ett områ-
de med frihet, säkerhet och rättvisa. Den europeiska arresteringsordern som
införs genom detta rambeslut utgör den första konkreta åtgärd på det straffrättsli-
ga området rörande principen om ömsesidigt erkännande, vilken Europeiska rådet
har kallat en hörnsten i det rättsliga samarbetet." Enligt min mening är det helt
uppenbart att vi inom en snar framtid kommer att se flera olika rättsliga avgöran-
den som alla innebär att hela EU-området är en enda jurisdiktion där alla avgöran-
den automatiskt erkänns och sedan gäller det bara att hantera dem för de exekuti-
va myndigheterna.

Sedan borde vi på något sätt ta ställning till hur vi från Nordens sida skall ställa
oss till detta. Enligt min mening är detta en realitet som vi skall leva med och det
betyder att den rättspolitiska debatt som vi skall föra är en normal rättspolitisk
debatt för att se på vad som är gott och vad som är dåligt. Det finns vissa saker
som jag själv tycker är viktiga att arbeta för. För det första en förstärkning av den
empiriska, särskilt den kriminologiska forskningen med betoning av den kompa-
rativa forskningen. Väldigt ofta ställs man inför en situation, där man säger att
verkligheten kräver det ena eller det andra, utan att det finns några belägg för det
i existerande forskning.

Det andra är en förstärkning av det kriminalpreventiva arbetet, istället för den
starkt repressiva inriktning som den brottsbekämpning som förts inom EU hittills
har haft dvs. kriminalprevention på olika sätt istället för repression. För det tredje
en stor försiktighet då det gäller nya gemensamma kriminaliseringar eller europe-
iska "uppkriminaliseringar". Men däremot en beredvillighet till harmonisering,
unifiering av existerande kriminaliseringar alltid då detta är möjligt, utan att det
strider mot grundläggande goda principer för kriminalisering. Jag tror att vi kan
harmonisera, unifiera existerande straffbestämmelser rätt enkelt utan att det leder
till större problem. För det fjärde, ett starkt motstånd mot en harmonisering och
unifiering då det gäller straffnivån, så snart detta innebär en skärpning av straffen.
Det är uppenbart att om kommissionens vilja till en unifiering realiseras har vi i
Norden inte längre ett antal fångar som ligger mellan 60 och 70 fångar utan vi är
på Tysklands nivå, nämligen 120 fångar per 100 000 invånare. Är vi verkligen
beredda att fördubbla antalet fångar?

En ökning och förbättring av möjligheterna till internationell rättslig hjälp
kombinerad med en analys av konsekvenserna av vad den gemensamma jurisdik-
tionen och det ömsesidiga erkännandet av rättsliga avgöranden innebär. Det finns
väldigt många problem som detta kan leda till, inte minst på grund av olikheter
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när det gäller påföljder och inte minst när det gäller det faktum att detta öppnar
möjligheter för situationer där ne bis in idem-principen ställs på hårda prov. För
det sista ett aktivt motstånd mot att föra in straffrätten under den första pelaren.

Departementschef Michael Lunn, Danmark:

Det er et godt emne, der er taget op ved dette sektionsmøde, for der er ingen tvivl
om, at det strafferetlige samarbejde inden for EU's 3. søjle både nu og i de
kommende år er en af de vigtigste udviklinger inden for strafferetten og en meget
stor udfordring for vores strafferetlige systemer.

Spørgsmålet er ikke så meget - som det hedder i temaangivelsen for dette
sektionsmøde - om det strafferetlige samarbejde i 3. søjle er noget at stræbe efter.
For uanset hvad selv nok så skarpsindige nordiske analyser af dette spørgsmål
skulle føre frem til, er der ingen tvivl om, at EU's strafferetlige samarbejde er
kommet for at blive, og meget tyder på, at det i de kommende år vil udvikle sig
med stigende tempo og intensitet. Det gælder ganske uanset, om samarbejdet
fortsat kommer til at foregå inden for 3. søjle eller overføres til 1. søjle, men
koreferenten har nok ret i, at en overførelse til 1. søjle ville kunne medføre en
yderligere accelereret udvikling.

Spørgsmålet er derfor snarere, hvordan vi skal forholde os til det strafferetlige
samarbejde, som under alle omstændigheder kommer til at udvikle sig mellem
EU-landene. Det lader sig ikke nægte, at de hidtidige EU-initiativer på straffe-
rettens område er præget af en stærk tro på værdien af straf og ikke mindst på
værdien af høje strafferammer og strenge straffe. Den relative rationalitet og
humanitet, der, som referenten omtalte, har præget nordisk kriminalpolitik i
adskillige årtier, genfindes foreløbig ikke i EU's bidrag til den kriminal-
politiske udvikling. Ved et Nordisk Juristmøde som dette er der derfor grund til at
konstatere, at det ikke er lykkedes at etablere et egentligt samarbejde på
strafferettens område mellem de nordiske lande, der er medlemmer af EU. Det
effektive nordiske samarbejde, der på strafferettens område har været i Europa-
rådet og til dels i FN, findes ikke i EU. Der er dog visse tegn på, at dette måske vil
ændre sig noget, og det ville være værdifuldt, hvis drøftelserne i dag kunne
bidrage hertil.

Samtidig må man nok konstatere, at der er grænser for, hvor langt man kan
komme gennem et øget nordisk samarbejde. Skal små lande komme nogen vegne
i EU, må de nødvendigvis søge alliancer med mindst et af de store lande. Men i
øvrigt skulle det ikke være vanskeligt at identificere nogle af de hovedsynspunk-
ter, som de nordiske lande burde kunne være fælles om: For det første på sagernes
begyndelsesstadium at insistere på, at der kun bør gennemføres strafferetlige EU-
initiativer, hvis der kan påvises et reelt behov for fælles regulering. For det andet
en afstandtagen fra overbrede kriminaliseringer. For det tredje en prioritering af,
at de reguleringer, som gennemføres, udformes med en sådan fleksibilitet, at der
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tages rimeligt hensyn til forskelle i medlemslandenes straffesystemer og krimi-
nalpolitiske traditioner.

Med hensyn til det sidstnævnte ønske om fleksibilitet er det værd at nævne, at
ministerrådet på bl.a. dansk initiativ for nyligt har vedtaget et sæt konklusioner
om den metode, der skal anvendes ved indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige
sanktioner. Bl.a. på baggrund af udtalte danske bekymringer over de høje straf-
maksima, der har været lagt op til i flere rammeafgørelser, er der i disse rådskon-
klusioner fastlagt en mere fleksibel metode for fælles regulering, således at der
opereres med forskellige standardniveauer for strafmaksima (1-3 års fængsel, 2-
5 års fængsel, 5-10 års fængsel og mindst 10 års fængsel) og således at det enkelte
medlemsland kan vælge, hvilket maksima det vil anvende inden for det niveau,
der fastsættes i de fremtidige retsakter. Selvom der kun er tale om en intern
vedtagelse, der skal tjene som vejledning for fremtidige EU-reguleringer, er
vedtagelsen af denne mere fleksible metode i sig selv et positivt tegn. Udfordring-
en er nu at sikre, at den også gennemføres i den fremtidige reguleringspraksis.

Jeg slutter af med at nævne, at vi alle vist er enige om, at der i dag mere end
nogensinde er behov for et tæt internationalt samarbejde på strafferettens område.
Men et sådant samarbejde mellem mange lande med forskellige traditioner og
værdier forudsætter naturligvis, at man i et vist omfang er parat til at bøje sig mod
hinanden. Det gælder også det strafferetlige samarbejde inden for EU's 3. søjle.

Domare Allan Rosas, Finland:

Jag har en allmän kommentar och sedan en informationspunkt. Den allmänna
kommentaren gäller på sätt och vis också rubriken för den här arbetsgruppen
"straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare" och den ansluter sig också till en
kommentar som korreferenten hade alldeles till slut där du, om jag förstod dig
rätt, betonade vikten av att hålla kvar de här frågorna under den s.k. tredje pelaren.
Jag ville här betona två omständigheter som åtminstone komplicerar situationen
lite. För det första: som jag ser det överdrivs ganska ofta skillnaden mellan den
första och den tredje pelaren. Det är inte så att skillnaderna är dramatiska i alla
frågor. Det beror lite på vilken typ av frågeställning. Det finns många ärenden
som avgörs inom ramen för första pelaren på basen av enhällighet. Det finns
ärenden där kommissionen åtminstone under en övergångsperiod inte har initia-
tivmonopol osv. Å andra sidan finns det i den tredje pelaren tendenser med
domstolskontroll och annat som påminner om den första pelaren, så denna skill-
nad är inte så stor och dramatisk som man kanske ibland tror.

En ytterligare kommentar som snarare gäller framtiden, kanske delvis spekula-
tivt, men i alla fall. Vi känner alla till det här konventet som sitter och utarbetar
någonting som man kan kalla en grundlag för EU. Där, om jag har förstått saken
rätt, finns en rätt eller kanske t.o.m. en mycket utbredd uppfattning om att den
tredje pelaren inte längre behövs. Delvis på grund av att skillnaden mellan
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direktiv och rambeslut t.ex. inte nödvändigtvis är så dramatiska och för att man
inom första pelaren kan bibehålla enhetlighet, om man av politiska orsaker så vill.
Men vi får se hur det går eftersom det arbetet ännu är på hälft.

Sedan slutligen en liten informationspunkt. Jag vill bara nämna för dem som
inte vet om det att vi nu i EG-domstolen har två fall. Det är de två första fallen
som kom på basen av den tredje pelaren som gäller tillämpningen av ne bis in
idem-principen inom ramen för Schengensamarbetet, där principen finns inskri-
ven och som anknyter till de alternativa strafformer som korreferenten också var
inne på. Om en person alltså har valt och godkänt en alternativ strafform t.ex. i
Holland - kan denna person trots det sedan straffas för samma brott i Tyskland
eller är denna person skyddad av ne bis in idem-principen som blev utformad i
Schengen? Den muntliga behandlingen har redan ägt rum men generaladvokater-
na har inte ännu kommit med sina konklusioner, så jag kan inte uttala mig om de
eventuella utgångspunkterna. Men detta är kanske bara ett exempel som visar att
gällande den tredje pelaren har nått upp också till EG-domstolen. Det visar också
att de problem som skapas av personers fria rörlighet inte alltid behöver lösas
genom harmonisering. Samordna och se gemensamt på dessa problem!

Rättschef Fredrik Wersäll, Sverige:

Det finns många stora brister i EU-arbetet. Det finns brister när det gäller
formerna för beslutsfattandet och i den demokratiska insynen, det finns påtagliga
kvalitetsproblem, det finns brister när det gäller målstyrning och annat. Vi har
bl.a. i anslutning till det här nordiska juristmötet diskuterat i nordisk krets hur vi
skall kunna få ett större genomslag för den nordiska kriminalpolitiken och den
nordiska synen på lagstiftningspolitiken. Hur får vi ett större genomslag? Det
enda sättet att få ett sådant genomslag, är att verka positivt och konstruktivt och
försöka att tala om vad man tycket är bra, i stället för att understryka sådant som
man tycker är negativt.

Jag tror att det finns stort utrymme för ett utvidgat nordiskt samarbete på detta
område. Det finns mycket som är bra, t.ex. det arbete som sker för utvidgat
rättsligt samarbete, gränsöverskridande samarbete under förundersökning och
under rättegång. Detta är någonting som i grunden är rätt positivt. Den europeiska
arresteringsordern, rambeslutet om en europeisk arresteringsorder som säkerligen
kan kritiseras på vissa grunder, kan å andra sidan applådera andra grunder enligt
min uppfattning. Den kan t.ex. medföra förhoppningsvis påtagligt förkortade
frihetsberövande tider i samband med överförande av misstänkta personer mellan
olika länder. Det är den typen av samarbete som jag tror det ligger ett starkt
nordiskt intresse i att utveckla.

Det är alldeles riktigt att det finns en tendens att harmonisering eftersträvas på
en nivå som är främmande för nordisk rättstradition. Hittills har vi lyckats förhin-
dra effekter av en sådan harmonisering som har gått rakt in i den nordiska
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straffrätten enligt min uppfattning, men det kan ju inte uteslutas att det kan
komma. En modell är den som Lunn nämnde där man försöker hitta redliga
nivåer. Jag känner inte igen det som korreferenten nämnde om harmonisering på
verkställighetsstadiet och harmonisering av reglerna om straffmätning. Det kan
må hända finnas en sådan strävan i kommissionen men den strävan har i varje fall
inte nått oss på de nationella ministerierna.

Professor Madeleine Leijonhujvud, Sverige:

Skulle man inte till den här listan i fråga om materiell tillnärmning, där det står nu
om kodifiering av minsta gemensamma nämnare eller import av problematiska
element i nordisk straffrätt, kunna lägga till export av de element i nordisk
straffrätt som vi ser som positiva?

Landsdommer Hans Henrik Brydensholt, Danmark:

Det är för mig uppenbart att problemet som inte minst korreferenten framhäver är
harmonisering av straffhivån. Jag har stor förståelse för att man straffrättsligt kan
försöka definiera förbrytelser på samma sätt. Den praktiska betydelsen är så vitt
jag kan se emellertid minimal, Medan däremot en harmonisering av straffhivån
mellan de nordiska länderna, och de centraleuropeiska, sydeuropeiska länderna
har mycket stor betydelse. Då kommer man in på frågan hur det kan vara så att det
är en mycket stor skillnad i inställning till vilken straffhivå man skall tillsträva
mellan de nordiska länderna generellt och de centraleuropeiska. Det är för mig
lätt att förstå. Vi har små transparenta samfund där vi har förhållandevis lätt att
iaktta vad som där försiggår. Det vill säga att vi har andra metoder att bekämpa
kriminaliteten på än detta att ty till de yttersta medel, nämligen avskräckning
genom en mycket sträng straffrätt. Det är helt olika samfund vi talar om och det är
ett helt olika behov man har på detta område. Jag menar att vi har god dokumenta-
tion för att det är möjligt att hålla straffhivån eller kriminalitetsnivån på tålig nivå
i de nordiska länderna, med den kriminalpolitik som vi har anfört.

Debattledare, justitierådet Pauliine Koskelo, Finland:

Dagens debatt har främst berört den del av det straffrättsliga samarbetet inom
tredje pelaren som avser harmonisering av den materiella straffrätten. Det är dock
viktigt att fästa uppmärksamhet även vid den andra huvudinriktningen i samar-
betsplanerna, nämligen den som går ut på ömsesidigt erkännande av straffrättsliga
avgöranden. Korreferenten var kort inne på detta, men det är ett falt som inte
behandlats i detalj. I fortsättningen kommer även dessa frågor att behöva hanteras
grundligt.

Enligt fördraget skall ju en harmonisering av den materiella straffrätten gälla
endast vissa områden av brottslighet, dvs. organiserad brottslighet, terrorism och
olaglig narkotikahandel. Där är det alltså fråga om den grova och typiskt gränsö-
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verskridande brottsligheten av organiserad sort. Här i debatten har det kommit väl
fram att trots kravet på enhällighet innebär detta inte i praktiken att man kunde se
till att inga reellt betydelsefulla beslut kommer till stånd eller att sådana inslag
som något land upplever som problematiska inte alls skulle dras in i samarbets-
agendan. Ren motsträvighet går inte an utan det blir nödvändigt att delta på ett
konstruktivt sätt. Såsom flera talare påpekat finns här ett nytt fält där nordisk
samverkan vore angelägen.

Detta gäller visst även den andra huvudinriktningen i samarbetssträvandena,
dvs. ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål. Principen om ömsesidigt
erkännande har ju betecknats som "hörnstenen" i det rättsliga EU-samarbetet och
åtminstone kommissionen har långtgående planer på att driva detta även på
straffrättens område. Vid första anblicken kan man kanske tänka sig att denna del
av den tredje pelarens aktiviteter vore någonting enklare och mindre problema-
tiskt än arbetet med att harmonisera den materiella straffrätten. Men i själva
verket är även detta ett område som likaså för med sig en lång rad besvärliga
frågor och problem. Kommissionens hittills utgivna arbetspapper ger en god bild
av vad man i så fall står inför.1

Den här sidan av samarbetet är enligt fördraget inte heller begränsat till endast
vissa typer av grov eller organiserad brottslighet. Detta framgår även av redan
antagna rättsakter. Rambeslutet om europeiska arresteringsordern gäller ju t.ex.
inte endast personer som är misstänkta eller dömda för grova brott utan omfattar
en väldigt stor del av de straffrättsliga avgörandena och har alltså ett väldigt brett
tillämpningsområde. Räckvidden och återverkningarna av principen om ömsesi-
digt erkännande ser alltså ut att bli omfattande.

Det andra är att ett införande av principen skulle föra med sig ett stort behov av
följdregleringar. Skall medlemsländerna vara skyldiga att automatiskt erkänna
varandras avgöranden så måste de känna till dem. Således har kommissionen lagt
fram tanken på att det skall finnas ett Europaomspännande register över relevanta
avgöranden och pågående förfaranden. Ömsesidigt erkännande kommer att förut-
sätta att man har en samordning av behörighetsregler och det kommer att fordra
unionsreglering av ne bis in idem-principen. Det kommer också att kräva regler
om straffanpassning eller påföljdskonkurrens. Är man skyldig att erkänna varan-
dras avgöranden och verkställa dem, måste man ju i något skede kunna göra en
anpassning av straffen för flera gärningar begångna på olika håll, dvs. någon sorts
motsvarighet på EU-plan till dagens nationella regler rörande påföljdskonkurrens.
Man kan ju inte tänka sig att en skyldighet att erkänna och verkställa utländska
straffdomar skulle helt enkelt innebära en kumulering av ett flertal fangelsedomar

1 ömsesidigt erkännande av slutgiltiga avgöranden i brottmål; Meddelande från kommissionen till
rådet och Europaparlamentet KOM(2000)495. Åtgärdsprogram for genomförande av principen om
ömsesidigt erkännande av domar i brottmål 2001/C12/02.
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för gärningar som begåtts i olika änder. I så fall kunde en person vars kriminalitet
haft en gränsöverskridande karaktär lätt bli tvungen att sitta i fängelse orimligt
länge. Ytterligare ett område där kravet på ömsesidigt erkännande av avgöranden i
brottmål har ansetts förutsätta samordnande reglering på unionsnivå är straff-
processrätten, i synnerhet såvitt gäller "rights of defence".

Allt det som hänför sig till samarbetstemat "ömsesidigt erkännande" är alltså
ett område som säkert också kan komma att starkt påverka den straffrättsliga
utvecklingen i framtiden.

Sedan kommer naturligtvis domstolarna i sin tur att stå inför knepiga frågor.
Ganska snart blir t.ex. reglerna om den europeiska arresteringsordern tillämpliga.
Såsom Wersäll påpekade är det en fördel att det blir korta frister att iaktta, dvs.
korta tider av frihetsberövande för den som är föremål för arresteringsordern. Å
andra sidan kan domstolarna komma att ställas inför vissa besvärliga situationer.
Det framgår bl.a. av rambeslutet att det inte påverkar skyldigheten att respektera
grundläggande rättigheter. Görs det t.ex. en invändning om att den person som
arresteringsordern gäller och som blivit dömd i ett land inte har fått en rättvis
rättegång enligt de krav som följer av artikel 6 i den europeiska människorätts-
konventionen, hur skall man i praktiken kunna pröva en sådan invändning inom
de tidsramar som gäller? Arresteringsordern består ju av en standardiserad blan-
kett som endast innehåller rätt knapphändiga uppgifter om den dom som skall
verkställas. Dessutom har ju EG-domstolen behörigheten i frågor som gäller
tolkningen av rambeslutet, även om inom tredje pelaren bara de högsta nationella
insatserna kan begära förhandsavgöranden. Det kan alltså uppstå en och annan
svårighet när det gäller möjligheterna att fa till stånd ett slutgiltigt beslut om
verkställandet av en europeisk arresteringsorder inom de angivna fristerna.

Korreferent, professor Per Ole Träskman, Sverige:

Vi måste följa med diskussionen på ett allmäneuropeiskt plan på ett annat sätt än
vad vi har varit tvungna till tidigare genom att så väsentliga delar av det ändring-
sarbete som kommer att fortgå är sådant som har initierats i andra länder än våra
egna. Då måste vi på något sätt vara beredda att delta i det arbetet. Jag menar att
det finns vissa tyngdpunktsområden jag nämnde som kan vara särskilt aktiva.

Jag menar också att det är framför allt det här arbetet på att harmonisera och
unifiera straffnivån som är det största problemet på grund av att det är helt klart
att det finns olika traditioner och olika realiteter.

Jag vill inte säga att jag är motståndare till den europeiska arresteringsordern,
p.g.a. att den också har en hel del positiva sidor. Men samtidigt menar jag att det
gick väldigt starkt, speciellt efter september senaste år, att sedan köra igenom de
rambesluten. Det var visserligen förberett, men trots allt var det någonting som
sedan accelererades av olika skäl. Jag tycker att detta är ett väldigt viktigt område.
Det är det område som jag tror att vi som straffrättare måste ägna faktiskt
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huvuddelen av vår aktivitet åt för att på något sätt betona det som vi just har
betonat, dvs. detta krav på rationalitet, humanitet och homogenitet, allt detta.

Referent, professor Raimo Lahti, Finland:

Jag tycker att korreferenten och jag representerar ganska likadana ståndpunkter.
Jag tror att jag tidigare hade en möjligen litet mera optimistisk attityd gentemot de
möjligheter som denna europeiska utveckling på straffrättens område medför. Nu
märker jag att korreferenten också har tagit hänsyn till utvecklingens möjliga
konstruktiva sida. I varje fall måste vi gemensamt identifiera de stora utmaningar
för straffrättsvetenskap och praxis som dessa ändringar i den europeiska rätt-
skulturen ställer. Ett problem är att det har blivit mycket svårt för universitetsfors-
kare att följa utvecklingen inom EU. Vi måste alla tillsammans som aktörer i den
nordiska rättsgemenskapen finna sådana kontakter, och vi måste stärka vårt
deltagande i diskussioner, öka forskning och förbättra möjligheterna att påverka
även beslutsfattandet inom EU:s organ.

Sedan vill jag också säga en annan sak: implikationer av förstärkandet av
principen om det ömsesidiga erkännandet av de nationella lagarna och domarna
har inte tillräckligt studerats. Man har allmänt sagt att det är ganska problemfritt
och att problemen ligger i harmoniseringen och unifieringen av de straff- och
straffprocessrättsliga lagarna. Även den förstnämnda utvecklingen medför stora
problem, i synnerhet beträffande individens ställning. Hur kan t.ex. individen
effektivt säkerställa sina rättigheter när en europeisk arresteringsorder har ansökts
emot honom? Han kan ju inte direkt åberopa en bestämmelse i rambeslut i syfte
att trygga sina rättigheter. Men det har varit mycket positivt att lägga märke till att
såväl forskarna som tjänstemännen har varit ganska eniga om att vi borde finna
konstruktiva metoder att påverka beslutsfattandet inom EU i framtiden.

Ytterligare följande personer gjorde inlägg i debatten:

Professor Erling Johannes Husabø, Norge
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STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE I EU, 3. PELAREN

Antagna rättsakter

Gemensam åtgärd av rådet om att göra deltagande i en kriminell organisation i
Europeiska unionens medlemsstater till ett brott; 21.12.1998 (98/733/RIF)

Rådets rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden; 15.3.2001
(2001/220/RIF)

Rådets rambeslut om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra
betalningsmedel än kontanter; 28.5.2001 (2001/413/RIF)

Rådets rambeslut om penningtvätt, spårande, spärrande, beslag och förverkande
av hjälpmedel till och vinning av brott; 26.6.2001 (2001/500/RIF)

Rådets rambeslut om bekämpande av terrorism; 13.6.2002 (2002/475/RIF)
Rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan

medlemsstaterna; 13.6.2002 (2002/584/RIF)
Rådets rambeslut om bekämpande av människohandel; 19.7.2002 (2002/629/RIF)
Rådets beslut om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brotts-

lighet; 28.2.2002 (2002/187/RIF)

Förslag

Förslag till rådets rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av
barn och barnpornografi; KOM (2000)854

Förslag till rådets och europaparlamentets direktiv om straffrättsligt skydd av
gemenskapens ekonomiska intressen (Första pelaren); KOM(2001)272

Förslag till rådets rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och på-
följder för olaglig narkotikahandel; KOM(2001)259

Förslag till rådets rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet;
KOM(2001)664

Förslag till rådets rambeslut om angrepp mot informationssystem; KOM(2002)173

Övrigt

Ömsesidigt erkännande av slutgiltiga avgöranden i brottmål - Meddelande från
kommissionen till rådet och Europaparlamentet; KOM(2000)495

Åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av
domar i brottmål; 2001 /C 12/02

Att förebygga brottslighet i Europeiska unionen - Förslag till rådets beslut om
inrättande av ett program för stimulans, utbyte, utbildning och samarbete på
det brottsförebyggande området (Hippokrates); KOM(2000)786

Rådets beslut angående Hippokrates (finansiering); 2001/515/RIF
EU Commission's Consultation Paper: Procedural safeguards for suspects and

defendants in criminal proceedings
EU Commission's Discussion Paper: Mutual recognition of decisions in criminal

matters amond the EU Member States and jurisdiction 15.8.2002


