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Av professor Raimo Lahti, Finland

Raimo Lahti är född 1946. Han blev jur.kand. 1966, jur.lic. 1967, pol.kand. 1971 och
jur.dr 1974 (vid Helsingfors universitet); vicehäradshövding 1971. Han har varit pro-
fessor i straffrätt sedan 1976, först vid Åbo universitet 1976–79 och därefter vid
Helsingfors universitet. Han har varit huvudredaktör för juridiska tidskriften ”Laki-
mies” 1991–99 samt styrelsemedlem i flera vetenskapliga organisationer, för närvaran-
de bl.a. viceordförande för den Internationella straffrättsföreningen AIDP och ord-
förande för Kriminalistföreningen i Finland. Han har också som sakkunnig aktivt
deltagit i totalrevideringen av den finska strafflagen sedan 1980.

1. Sammanfattning

Rubriken handlar om straffrättens och kriminalpolitikens centrala europeiska
dimension, vars betydelse har förstärkts i Europeiska unionens (EU) medlems-
stater i och med Amsterdamfördraget (1997), som trädde i kraft år 1999. Åtgär-
derna som man särskilt under hösten 2001 fattat beslut om inom EU, har framhävt
den europeiska straffrättens betydelse samt i synnerhet framhävt EU:s tredje
pelares ställning vid skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Det är ur nordisk synvinkel bekymmersamt att intensifieringen av det straff-
rättsliga samarbetet inom EU tycks leda till en allt enhetligare kriminalpolitik
som grundar sig på repression, dvs. på kontrollåtgärder och stränga sanktioner.
I den nordiska kriminalpolitiken har man däremot betonat bl.a. brottsprevention
samt de för kriminal- och straffrättspolitiken ställda kraven på legitimitet, relativt
låg repressionsnivå och humanitet.

Man borde i den nordiska diskussionen skapa ett handlingsprogram eller
strategier för att förbättra den nordiska kriminalpolitikens inflytande på denna
utveckling inom EU. Den nordiska rättstraditionen, det effektiva rättsliga samar-
betet mellan de nordiska länderna och dessa länders humana kriminalpolitik, kan
erbjuda medel för att förstå och skapa förutsättningar för ett motsvarande rättsligt
område inom EU. Europeiska rådets Laeken-deklaration (15.12.2001) har senast
manat till en omfattande diskussion om EU:s framtid före regeringskonferensen
år 2004.

I föreliggande referat utreds grunderna för indelningen av EU:s tredje pelare
(2). De omständigheter som genom Amsterdamfördraget inverkat på ändringen av
den nämnda pelaren analyseras liksom även ändringarnas innehåll och verkningar
(3). Denna ändringsprocess dryftas allmänt som en del av straffrättens internatio-
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nalisering och europeisering (4). Till slut framhävs sådana frågor och utmaningar
för det nordiska rättssamarbetet och för kriminalpolitiken med nordiska värden,
som utvecklingen på sista tiden gett upphov till (5).

2. Grunderna för indelningen av EU:s tredje pelare

I det i Maastricht 7.2.1992 ingångna fördraget om EU (nedan unionsfördraget)
uttryckte medlemsstaterna sin strävan att uppnå en allt fastare sammanslutning
mellan folken genom att grunda EU. För EG/EU ställdes som mål (tidig. artikel B,
i dag artikel 21):

– att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen samt upprätta en
ekonomisk och monetär union;

– att genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik;
– att införa ett EG-/EU-unionsmedborgarskap;
– ett samarbete i rättsliga och inrikes frågor; samt
– att upprätthålla EG:s regelverk och bygga ut det.

Genom fördraget (1957) om Europeiska ekonomiska gemenskapen, grundades
den gemensamma marknaden och den ekonomiska gemenskapen. Med den
gemensamma marknaden avses en negativ integration, dvs. man avlägsnar hinder
för handeln mellan medlemsstaterna. Med den ekonomiska gemenskapen förstås
ett arrangemang där utöver genomförandet av den gemensamma, dvs. inre
marknaden, även utvecklas en utvidgad gemensam politik inom olika områden
(positiv integration). Dessa traditionella (första pelarens) mål för gemenskaps-
integrationen förstärktes medelst Amsterdamfördraget genom att man ställde som
mål att upprätta en ekonomisk och monetär union.

Bestämmelserna i unionsfördraget gällande tredje pelaren, dvs. samarbetet i
rättsliga och inrikes frågor, ingår i avdelning VI (tidig. artikel K.1-K.9, i dag
artikel 29–37). I artikel K.1 bestämdes om följande frågor av gemensamt intresse:

– asylpolitiken;
– reglerna för personers överskridande av medlemsstaternas yttre gränser;
– invandringspolitiken och politiken mot medborgare i tredje land (till vissa

delar);
– kampen mot narkotikamissbruk;
– kampen mot bedrägerier, dvs. gemenskapsbedrägerier;
– civilrättsligt samarbete;
– straffrättsligt samarbete;

Raimo Lahti

1 Den nya numreringen hänvisar till unionsfördragets konsoliderade variant, sådan den är som följd
av Amsterdamfördraget som undertecknades 2.10.1997 och trädde i kraft 1.5.1999.
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– tullsamarbete;
– polissamarbete för att hindra och bekämpa grova former av internationell

brottslighet.

I och med Amsterdamfördraget gjordes betydande ändringar i denna pelares
ställning och innehåll. Därvid enades man om att genomföra ett område med
frihet, säkerhet och rättvisa. Man beslöt att foga Schengenavtalet, som gäller den
fria rörligheten för personer, som en del av unionsfördraget. Man beslöt att
överföra en betydande del av tredje pelarens uppgiftsområden (såsom det civil-
rättsliga samarbetet) till första pelaren. Bestämmelserna om polissamarbetet och
det straffrättsliga samarbetet förblev reglerade i avdelning VI i unionsfördraget.
Ändringarna gällde även de tredje pelaren underställda rättsliga instrumenten och
därmed anknutna behörighetsfrågorna (se närmare nedan kap. 3).

Den beskrivna indelningen av pelarna i unionsfördraget, vartill utöver de redan
nämnda pelarna även hör andra pelaren om den gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitiken, är förenad med betydande skillnader i fördelningen av behörig-
heten. Medlemsstaterna har inom första pelaren, dvs. gemenskapsrätten (EG-
rätten), begränsat sin suveränitet i avsevärt större utsträckning än i ärenden inom
andra och tredje pelaren. Den likaledes till första pelaren hörande gemenskaps-
rättens karaktär som ett övernationellt rättssystem innebär att de nämnda pelarna
underställda rättsliga instrumentens verkningar och former för förverkligande
väsentligt skiljer sig från varandra.

Inom gemenskapsrätten består begränsningarna för medlemsstaternas suverä-
nitet av kommissionens uteslutande initiativrätt i gemenskapsärenden samt av
medlemsstaternas bundenhet till EG-rättsakter antagna av Europeiska unionens
råd medelst beslut som fattats med kvalificerad majoritet och som oftast antagits i
samråd med Europaparlamentet medelst medbeslutandeförfarande. EG-dom-
stolen, som kan meddela förhandsavgöranden, är behörig att på ett för medlems-
staterna bindande sätt göra tolkningar av EG-rätten.

Ärenden under tredje pelaren har hört till samarbetet mellan medlemsstaternas
regeringar, varvid de i denna pelare befintliga rättsliga instrumentens förverkli-
gande i en medlemsstat utgångsvis har bedömts på samma sätt som vilken som
helst internationellrättslig förpliktelse. Denna skillnad i indelningen av behörig-
heten, dvs. användningen av denna metod regeringarna emellan (intergovernmen-
tal method) till skillnad från första pelarens s.k. gemenskapsmetod (Community
method), var starkt framme då Amsterdamfördraget bereddes och en slutsats var
att man genom fördraget skulle mjuka upp denna tudelning: I beslutsfattandet i
rättsliga och inrikes frågor inom tredje pelaren inbegreps drag från EG-rätten. När
man för sin del genom Amsterdamfördraget beslöt överflytta åtgärder som tryg-
gar den fria rörligheten för personer från tredje pelaren till första pelaren, förblev
beslutsfattandet under övergångsperioden i enlighet med metoden regeringarna
emellan.

Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare – något att sträva efter?
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Det faktum att tredje pelarens framtid var en central sakhelhet vid beslut om
Amsterdamfördraget, ger anledning att närmare dryfta de i fördraget omfattade
ändringarnas bakgrund, särdrag och verkningar.

3. Amsterdamfördraget och ändringarna i det straffrättsliga
samarbetet inom EU:s tredje pelare

Då man utarbetade Amsterdamfördraget fick unionsfördragets tredje pelare
allmänt kritik i den form den ursprungligen antagits i Maastricht. Man kritiserade
bl.a. det, att åtminstone en del av sakgrupperna som hörde till artikel K.1-K.9
bättre lämpade sig att vara underställda gemenskapsmetoden, att Schengen-
samarbetet skedde genom avtalsarrangemang utanför EU och att man inte
tillräckligt klart fastställt målen för samarbetet inom tredje pelaren, de olika
organens roller och de använda instrumenten.2

Amsterdamfördraget ledde till betydande ändringar i tredje pelaren. Vissa
ändringar har redan ovan tagits upp (kap. 2). Samtidigt som tredje pelaren sakligt
sett inskränkts har innehållet i den resterande delen klarlagts och funktionsförut-
sättningarna för regleringsinstrumenten har effektiverats.3

Dessa ändringar kan ses som en strävan att förstärka såväl den negativa som
den positiva integrationen. Med den förra strävar man efter att kontrollen med
anknytning 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 överföring”. Det senare målet inriktar sig på att
tillnärma eller till och med samordna de straff- och straffprocessrättsliga lagarna.4

I jämförelse med den negativa och positiva integrationens uppnådda resultat
inom EG-rätten var den beskrivna integrationsutvecklingen inom straffrättens
område i ett begynnelseskede när Amsterdamfördraget trädde i kraft.

Den genom Amsterdamfördraget reviderade artikel 29 (tidig. artikel K.1) i
avdelning VI i unionsfördraget lyder:

”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 områdena
polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt genom att förebygga och bekämpa
rasism och främlingsfientlighet.

Raimo Lahti

2 Se t.ex. Jaap de Zwaan, The Future of the Third Pillar and the Fight against EU Fraud: Evaluation of
the IGC and the Treaty of Amsterdam. I J.A.E. Vervaele (ed.): Transnational Enforcement of the
Financial Interests of the European Union. Intersentia Law Publishers 1999, s. 13–28.

3 Se närmare t.ex. Simon White – Nicholas Dorn, Freedom, Security and Justice: Criminal Law
Cooperation in the EU. I Miklós Lévay (ed.): Transnational Crime – Transnational Criminal Justice.
Miskolc 2001, s. 9–25.

4 Se Steve Peers, EU Justice and Home Affairs Law. Longman, Pearson Education 2000, s. 140–141.
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Detta mål skall uppnås genom förebyggande och bekämpande av brottslighet, vare sig
denna är organiserad eller ej, särskilt terrorism, människohandel och brott mot barn,
olaglig narkotikahandel och olaglig vapenhandel, korruption och bedrägeri, genom
– närmare samarbete mellan polismyndigheter, tullmyndigheter och andra behöriga

myndigheter i medlemsstaterna, både direkt och genom Europeiska polisbyrån
(Europol), i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 30 och 32,

– närmare samarbete mellan rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter i
medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 31a-d och 32,

– tillnärmning, när det är nödvändigt, av straffrättsliga regler i medlemsstaterna i
enlighet med bestämmelserna i artikel 31e.”

För att kunna förstå betydelsen av den ovannämnda artikeln måste man granska
det reviderade unionsfördragets bestämmelser om formerna för det straffrättsliga
samarbetet samt om de rättsliga instrumenten som används för att utveckla dessa
former. Man förutsätter sålunda att samarbetet mellan medlemsstaternas myn-
digheter skall underlättas och påskyndas när det gäller straffrättsliga förfaranden
och verkställighet av beslut. Utlämning för brott borde underlättas. Det är
likaledes vid behov av nöden att säkerställa att de tillämpliga reglerna i medlems-
staterna stämmer överens. Konflikter mellan medlemsstaterna i frågor som angår
domstolens behörighet måste förebyggas. Dessutom borde man fatta gradvisa
beslut om åtgärder som fastställer minimiregler avseende brottsrekvisit och
påföljder på områdena organiserad brottslighet, terrorism och olaglig narkotika-
handel. (Se artikel 31 i unionsfördraget.)

De reformerade instrumenten för det rättsliga samarbetet är: a) de antagna
gemensamma ståndpunkterna som anger unionens inställning i en viss fråga;
b) rambesluten om tillnärmning av medlemsstaternas lagar; c) besluten för andra
ändamål som stämmer överens med målen för samarbetet – dock med uteslutande
av tillnärmningen av medlemsstaternas lagar och andra författningar; samt
d) konventionerna. (Se artikel 34 i unionsfördraget.)

Rambesluten är helt nya rättsliga instrument. Som åtgärdstyp slopade man å
sin sida de av det ursprungliga Maastrichtfördraget omfattade gemensamma
åtgärderna, som användes tämligen ofta – i 39 fall – men om vars direkta effekt
oklarhet rådde5. Rambesluten är bindande för medlemsstaterna när det gäller de
resultat som skall uppnås, men rambesluten överlåter åt de nationella myndig-
heterna rätten att bestämma om formen och tillvägagångssättet; rambesluten har
inte någon direkt effekt (se artikel 34.2 punkt b i unionsfördraget).

Rambesluten påminner, i egenskap av harmoniseringsmedel för EU-medlems-
staternas strafflagstiftning, om gemenskapsrättens direktiv. Även ett rambeslut
har tolkningsverkningar, men de är svagare än de hos EG-rättens direktiv, emedan
förverkligandet av tolkningsverkningarna inte har en s.k. gemenskaps-

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

5 Se Peers 2000, s. 28.



438

lojalitetsbestämmelse som effektmedel och emedan den straffrättsliga legalitets-
principen och rättssäkerhetsprincipen inskränker tolkningsverkningarnas betydel-
se in malam partem.6

Medelst Amsterdamfördraget gjordes ändringar även beträffande konventio-
nerna. Avsikten med dessa ändringar är att effektivera deras användning som
regleringsmedel, jämfört med vad som gäller beträffande konventionernas för-
verkligande med stöd av de allmänna principerna om den internationella rätten
och den nationella konstitutionen. Rådet fastställer en tid inom vilken medlems-
staterna skall påbörja ”tillämpliga förfaranden” för att anta en konvention. För att
en konvention skall träda i kraft krävs att åtminstone hälften av medlemsstaterna
antagit den. (Se artikel 34.2 punkt d i unionsfördraget.)

Antagandet av konventioner från det ursprungliga Maastrichtfördragets tid har
i medlemsstaterna varit synnerligen trögt; Europol-fördraget som förutsatte alla
medlemsstaternas godkännande var den första konventionen som trädde i kraft
(1.10.1998).

Amsterdamfördraget innefattar en institutionell reform i och med att kommis-
sionen i ärenden inom tredje pelaren har en fullständig parallell initiativrätt
tillsammans med medlemsstaterna (artikel 34.2 i unionsfördraget).

Reformerna som Amsterdamfördraget fört med sig har inte enbart varit inrikta-
de på att effektivera de rättsliga instrumenten utan de har även varit inriktade på
att förstärka instrumentens acceptabilitet (legitimitet). Stärkandet av Europa-
parlamentets och EG-domstolens roll i ärenden inom tredje pelaren kan ses som
ett uttryck för detta. Rådet måste höra Europaparlamentet innan rådets rambeslut
och beslut fattas samt konventioner antas.

EU:s rättsliga samhörighet och karaktär som rättsstat betonas av EG-dom-
stolens erkända makt att meddela förhandsavgöranden om giltigheten och tolk-
ningen av rambeslut och beslut, om tolkningen av konventioner, samt om giltig-
heten och tolkningen av konventionernas verkställighetsåtgärder. Detta bör
beaktas trots att EG-domstolen inte har uteslutande tolkningsrätt i ärenden inom
tredje pelaren och trots att domstolens behörighet har begränsats vid bedöm-
ningen av giltigheten eller proportionaliteten av de insatser som av polis eller andra
brottsbekämpande organ företas i en medlemsstat (artikel 35.5 i unionsfördraget).7

Vid bedömningen av Amsterdamfördragets betydelse är det viktigt att fästa
uppmärksamhet vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15–16 oktober
1999 – sex månader efter att det nämnda fördraget trädde i kraft – där man
godkände de politiska riktlinjerna och tyngdpunkterna för att utveckla EU som ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa. I det inledande stycket till dessa
milstolpar konstateras bl.a. följande:

Raimo Lahti

6 Se t.ex. Tuomas Pöysti, Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. [Effektivitet, infor-
mation och det europeiska rättsområdet.] Diss. Helsinki 1999, s. 281.

7 Se allmänt Pöysti 1999, s. 281–284.
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”5. Friheten kan åtnjutas endast inom ett område där verklig rättvisa råder, där människor
kan vända sig till domstolar och myndigheter i vilken medlemsstat som helst lika lätt som i
sin egen stat. Brottslingar får inte ges några möjligheter att utnyttja skillnader mellan
medlemsstaternas rättssystem. Domar och beslut bör efterlevas och verkställas i hela
unionen, samtidigt som den grundläggande rättssäkerheten för människorna och de ekono-
miska aktörerna tryggas. Bättre överensstämmelse och ökad konvergens måste uppnås
mellan medlemsstaternas rättssystem.”8

Tyngdpunktsområdena i slutdokumentet är framför allt följande:

– det ömsesidiga erkännandet av rättsliga avgöranden;
– upprättandet av en Eurojust-enhet som skall underlätta samordningen av de

nationella åklagarmyndigheterna och stödja brottsutredningar som gäller orga-
niserad brottslighet;

– insatserna för att enas om gemensamma definitioner, grunder för åtal och
påföljder bör koncentreras till sektorer med särskild betydelse, t.ex. ekonomisk
brottslighet, narkotikahandel, människohandel, särskilt utnyttjande av kvinnor,
sexuellt utnyttjande av barn, högteknologisk brottslighet och miljöbrott; samt

– särskilda åtgärder mot penningtvätt.

Det är beaktansvärt att det i slutdokumentet från Tammerfors konstateras att
åtgärderna som skall effektivera EU:s tredje pelare har nära anknytning till att
man i brådskande ordning får till stånd en stadga om de grundläggande rättig-
heterna i EU. Ett utkast till en stadga om de grundläggande rättigheterna i EU
utarbetades snabbt och utkastet antogs som en proklamation vid Europeiska
rådets möte i Nice i december 20009. Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors
enades man därtill om ett system för uppföljning, dvs. man skulle göra upp en
resultattavla som regelbundet skulle uppdateras. Resultattavlan har fram till
Europeiska rådets möte i Laeken (15.12.2001) uppdaterats fyra gånger. På topp-
mötet i Laeken befästades förbindelsen till slutsatserna av Tammerfors-mötet.

4. EU och europeiseringen av straffrätten10

Europeiseringen av straffrätten är givetvis ett avsevärt mer omfattande fenomen
än EU:s tredje pelare eller ens verkan av EU:s hela rättssystem. I en mer vid
bemärkelse kan man tala om en europeisering av kriminalpolitiken, varvid denna

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

8 Se http://presidency.finland.fi/.
9 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1–22.

10 Jfr. allmänt Petter Asp, EG:s sanktionsrätt. Ett straffrättsligt perspektiv. Uppsala 1998; Asp, EU och
den svenska straffrätten. Svensk Juristtidning (SvJT) 7/2001, s. 554–570; Kimmo Nuotio, Straffrät-
ten europeiseras. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) 4/2001, s. 289–308.
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utveckling måste ställas i relation till globaliseringen av kriminalpolitiken.11

Straffrätten som europeiseras innebär en intensifiering av den regionala utveck-
lingen, varvid man kan ställa frågan om vilken roll den av det nordiska samarbetet
representerade subregionala rättsgemenskapen har i denna ändringsprocess. –
Vilken inverkan har dylika utvecklingsfaktorer på kriminalpolitikens syften och
värdemålsättningar och hur skall man ur nordisk synvinkel förhålla sig till dessa
ändringar?12

Den globala, närmast i FN:s organ drivna kriminalpolitiken står i växelverkan
med beslutsfattandet i EU. Exempelvis i det ovannämnda slutdokumentet från
Tammerfors ansåg Europeiska rådet att det för EU var nödvändigt att i rättsliga
och inrikes frågor utveckla möjligheterna att agera och bli betraktad som en viktig
aktör på den internationella arenan med internationella organisationer, särskilt
Europarådet, OSSE, OECD och Förenta nationerna.

Det huvudsakliga intresset inom den internationella kriminalpolitiken har varit
inriktad på att utforma allmänna kriminalpolitiska normer och standarder, på att
uppsätta modellavtal om det internationella straffrättsliga samarbetet, på att
utarbeta konventioner om internationella brott (antingen s.k. folkrättsbrott eller
världsbrott) samt på att verkställa dylika typer av instrument.

I den regionala, europeiska kriminalpolitiken är normerna och standarderna –
inklusive normerna om de mänskliga rättigheterna – i praktiken striktare ställda
än vad som är fallet på den globala nivån. Exempelvis i slutdokumentet från
Tammerfors påpekas att den europeiska integrationen från allra första början har
varit fast förankrad i ett gemensamt åtagande om frihet som grundar sig på
mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och rättsstatsprincipen (se även
artiklarna 6.1 och 6.2 i unionsfördraget).

Fransyskan Mireille Delmas-Marty anser att det i den europeiska kriminalpoli-
tiken har utformats gemensamma principer i och med å ena sidan den europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna och å andra sidan EG-rätten.13 De
nämnda principerna tillnärmar och delvis förenhetligar medlemsstaternas straff-
rättsliga system i EU. EG-rättens inverkan har varit starkare än vad som vanligen
erkänns, om ock inverkan varit svår att förutse och varit ett resultat av en
komplicerad process.14 Så är fallet trots att EG saknar en positiv straffrättslig
kompetens.

Raimo Lahti

11 Jfr. allmänt Lahti, Towards an International and European Criminal Policy? I Matti Tupamäki (ed.):
Liber Amicorum Bengt Broms. Helsinki 1999, s. 222–240.

12 Jfr. allmänt Lahti, Om den nordiska kriminalpolitikens utveckling. NTfK 3/2000, s. 177–192.
13 Delmas-Marty (ed.), What Kind of Criminal Policy for Europe? Kluwer Law International, The

Hague 1996, särsk. s. 311.
14 Delmas-Marty, The European Union and Penal Law. European Law Journal, Vol. 4, 1998, s. 87–

115.
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EG-rättens centrala verkningar utgörs å ena sidan av kravet på effektiva,
proportionella och avskräckande sanktioner som skall tillämpas på påföljder för
kränkningar av gemenskapsrätten. Man måste å andra sidan lägga märke till de
för EG-rätten utmärkande dragen om dess primaritet samt omedelbara rätts- och
tolkningsverkan, som kan ha en neutraliserande inverkan på en medlemsstats
sanktionsnorm eller sanktionsnivå t.ex. i syfte att trygga den fria rörligheten.15

Finländaren Tuomas Pöysti framhäver i likhet med Delmas-Marty betydelsen
av att utveckla EU som en straffrättslig rättsgemenskap (ius commune euro-
paeum) på en grundläggande värde- och rättsprincipnivå, varvid straff- och straff-
processrätten och sanktionsrätten måste granskas som en helhet. Grunden för
kriminal- och kontrollpolitiken i EG och EU skulle då utgöras speciellt av princi-
perna om effektivitet, proportionalitet och avskräcking.

Det är viktigt att kritiskt analysera syften och värdemålsättningar för den i EU
drivna kriminal- och kontrollpolitiken samt framför allt kritiskt analysera de
värden och principer som EU-organens åtgärder i praktiken gett uttryck för samt
verkningarna av dylika åtgärder. Är frihet, säkerhet och rättvisa lika starka värden
i rättsliga och inrikes frågor inom EU:s tredje pelare? Det faktum att EG uttryck-
ligen har skapats som en organisation och ett rättssystem för den effektivt funge-
rande gemensamma marknaden, har lett till att man i alltför hög grad betonar
effektiviteten av åtgärderna samt de allmänpreventiva synpunkterna vid bekämp-
ningen av brottsligheten.

Den nordiska rättsgemenskapen är på grund av en lång historisk tradition och
de närastående kulturella och samhällsstrukturella dragen byggd på en avsevärt
djupare värdegemenskap än den allmäneuropeiska eller EU:s samverkan. Den
nordiska kriminalpolitiken har baserat sig på liknande kriterier för beslutsfattande
som betonar rationalitet och humanitet. Det är starka skäl att hävda att EU:s
kontrollpolitik hittills inte lätt kan förenas med den, exempelvis beträffande
straffnivån, mera humana nordiska kriminalpolitiken.16 Det är för de nordiska
länderna även problematiskt att användningsområdet för förvaltningsstraffrätten
är tämligen begränsad i dessa länder, medan det nämnda användningsområdet i
EU snarare utvidgas åtminstone så länge som EG inte har någon positiv straff-
rättslig behörighet.17

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

15 Se närmare Delmas-Marty, European Law Journal 1998.
16 Jfr. allmänt P.O. Träskman, ”Corpus juris” – Ett frestande eller ett främmande förslag till en enhetlig

europeisk rättssfär? NTfK 4/1997, s. 262–277; Pöysti, Det framtida europeiska rättsområdet och
Norden. I Pia Letto-Vanamo (red.): Nordisk identitet. Nordisk rätt i europeisk gemenskap. Helsing-
fors 1998, s. 139–156.

17 Jfr. den svenska diskussionen: Asp, EG:s sanktionsrätt, kap. 10.
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5. Den senaste utvecklingen av EU:s straffrätt i ljuset av exempel –
utmaningarna för det nordiska rättssamarbetet och den nordiska
kriminalpolitiken

Besvarandet av referatets huvudrubrik försvåras av att verkningarna av de
ändringar som genom Amsterdamfördraget gjorts i målen och medlen för pelarin-
delningen och tredje pelaren inte ännu pålitligt kan bedömas. Man har å andra
sidan i snabb takt föreslagit och föreslår nya rättsliga instrument och reformidéer.
När man dryftar den europeiska kriminalpolitikens och straffrättens framtid kan
man inte heller förmoda att de straffrättsliga ärendenas ställning i EU:s pelarin-
delning eller i indelningen av behörigheten mellan EU och dess medlemsstater
skall förbli oförändrad. Det är snarare skäl att ta för givet att den dynamiska
utvecklingen ännu förstärks på ett svårförutsebart sätt.

De nordiska forskarna har vanligen haft ett synsätt som förespråkar sådana
åtgärder med vilka man effektiverar det internationella straffrättsliga samarbetet,
så länge man samtidigt tar hand om tryggandet av individens rättsställning (i
enlighet med den ovannämnda negativa integrationsmodellen).18 I relation till
detta har man förhållit sig positiv till ett förstärkande av principen om det
ömsesidiga erkännandet i samarbetet mellan medlemsstaterna i EU. Den nämnda
utvecklingen är visserligen förknippad med många principiella problem som
måste lösas. Hur tryggar man exempelvis i tillräcklig utsträckning individens
rättigheter beträffande den som är föremål för en utlämnings- eller rättshjälps-
begäran? Detta har varit en viktig fråga vid beredningen av förslaget till rambeslut
om en europeisk arresteringsorder.19

Inom hela EU-området har man ännu en lång väg till en stark rättslig sam-
arbetsmodell som baserar sig på ett ömsesidigt förtroende – en modell som
använts redan i decennier inom de nordiska länderna.

Man har även varit kritisk beträffande sådana åtgärder som eftersträvar en
tillnärmning av strafflagstiftningen (i enlighet med den positiva integrations-
modellen), åtminstone om medlen skulle förutsätta ett övernationellt och centrali-
serat EU-straffrättsvårdsmaskineri.

Problemen med strävan att förenhetliga strafflagstiftningen belyses tydligt av
inställningen till kommissionens senaste förslag till rambeslut om bekämpningen
av terrorismen.20 Det är meningen att det föreslagna rambeslutet skall leda till en
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om terrorismbrott. Vid förslagets
riksdagsbehandling i Finland fäste man stor uppmärksamhet vid förslagets brister
vad beträffar definieringen av terrorismgärningarna, emedan definieringen borde
överensstämma med den straffrättsliga legalitetsprincipens bestämdhetskrav.

Raimo Lahti

18 Se t.ex. Träskman, NTfK 1997 s. 272–273; Asp, SvJT 2001 s. 570; Nuotio, NTfK 2001 s. 302–303.
19 Förslag till Rådets rambeslut, KOM(2001)522 slutlig/2 (14867/1/01 rev 1, 10.12.2001).
20 Förslag till Rådets rambeslut, KOM(2001)521 slutlig (14845/1/01 rev 1, 7.12.2001).
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Definieringen av gärningarna i terrorismgruppen var därtill inte tillämpliga på de
i Finland och i övriga nordiska länder omfattade delaktighetslärorna. Riksdagens
grundlagsutskott ansåg ytterligare att strafflatituderna för vissa terrorismbrott var
alltför stränga med tanke på proportionalitetsprincipen; regleringen av straffnivån
borde i allmänhet även höra till området för medlemsstaternas egna lagstift-
ningsavgöranden.21

Den inskränkta karaktären av EG:s straffrättsliga behörighet har lett till många
andra initiativ i syfte att ändra riktningen. Särskilt på basis av artikel 280 i
fördraget om upprättandet av EG har framförts att man i syfte att skydda EG:s
ekonomiska intressen skall kunna förutsätta straffrättslig reglering. Enligt stycke
4 i den nämnda artikeln skall rådet besluta om nödvändiga åtgärder som rör
förebyggande av och kamp mot bedrägerier som riktar sig mot gemenskapens
ekonomiska intressen; åtgärderna får inte gälla tillämpningen av nationell straff-
rätt eller den nationella rättskipningen.

En livlig diskussion har förts om det s.k. Corpus Juris -förslaget som stötts av
Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.22 Ett regleringsförslag i enlig-
het med förslaget grundar sig på tanken om en självständig straff- och straff-
processlag i EG. Corpus Juris innefattar omedelbart tillämpliga brottsrekvisit
gällande brott mot gemenskapens finansiella intressen samt tillämpliga straff-
processuella bestämmelser. Inom EU-området skulle verka en övernationell
åklagarmyndighet, som skulle ha en uteslutande behörighet att leda förundersök-
ningen och sköta åklagarvärvet gällande de brott som Corpus Juris fastställer.

En vidareutvecklad version av Corpus Juris har utarbetats, varvid man vid dess
beredning och efter att den färdigställdes har utrett hur en dylik straff- och
straffprocesslag överensstämmer med medlems- och kandidatstaternas straff- och
straffprocesslagar.23 Medlemsstaternas officiella bedömningar och forskarnas
ställningstaganden har varit huvudsakligen kritiska även beträffande det reviderade
Corpus Juris -förslaget. Det nyaste skedet i ärendet representeras av kommissionens
grönbok om straffrättsligt skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska
intressen och inrättandet av en europeisk åklagare.24

I grönboken uppskattas att de bedrägerier som riktas mot gemenskapens finansiella intres-
sen som upptäckts av antingen medlemsstaterna eller Europeiska byrån för bedrägeribe-
kämpning (OLAF) under år 1999 uppgick till ett sammanlagt belopp om 413 miljoner

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

21 Grundlagsutskottets utlåtande 41/2001 rd – U 64/2001 rd (statsrådets skrivelse). Jfr. allmänt Jørn
Vestergaard, Anti-terrorpaketen – den straffreretlige del. Lov & Rett 1/2002.

22 Se Delmas-Marty, Corpus Juris. Economica 1997. Om dess kritiska värdering se särsk. Träskman,
NTfK 1997 s. 262–277.

23 Delmas-Marty – J.A.E. Vervaele (eds.), The Implementation of the Corpus Juris in the Member
States. Vol. I–IV. Intersentia 2000–2001; Study on ”Penal and Administrative Sanctions, Settlement,
Whistleblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries”, ERA-Forum 3/2001.

24 Se KOM(2001) 715 slutlig.
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euro. Gemenskapens administrativa metoder för att upptäcka bedrägerier har förbättrats
bl.a. på grund av OLAF:s bedrägeribekämpningsstrategi och -verksamhet (OLAF som
grundar sig på en nyorganisering år 1999 är helt oberoende i sin utredningsverksamhet).
De bedrägerier som riktar sig mot gemenskapens finansiella intressen är i regel omfattande
och berör flera medlemsstaters straffrättsliga system och bedrägeribekämpningen förutsät-
ter speciella åtgärder. Med förslaget, som förutsätter att Fördraget om upprättandet av EG
justeras, skulle man skapa ett gemensamt område för utredning och lagföring i syfte att
trygga gemenskapens finansiella intressen. Förslaget anses vara en logisk följd av den
europeiska integrationen: ”Europeiska åklagaren, som fungerar inom det europeiska rätts-
området, strävar egentligen inte så mycket efter ’rättigheter i Europa’ utan efter ’rättigheter
för Europa’.”

Förslaget om att inrätta en europeisk åklagare återspeglar ett missnöje med att inte
ens ett effektiverat straffrättsligt samarbete mellan medlemsstaterna skulle vara
ett kriminalpolitiskt tillräckligt medel vid tryggandet av de för hela EU viktiga
intressena. I motiveringen till förslaget lyfts nog allt starkare fram ett behov att
utveckla systemet för de grundläggande fri- och rättigheterna i EU. Problemet,
exempelvis då man medelst rambeslut inom EU:s tredje pelare tillnärmar med-
lemsstaternas straffrättssystem, är att individen inte direkt kan åberopa en bestäm-
melse i ett rambeslut i syfte att trygga sina rättigheter.

En effektivering av tryggandet av gemenskapens finansiella intressen medelst
ett system som innefattar övernationella drag väcker bl.a. principiella frågor om
problem med anknytning till straffrättens differentiering. Kan den europeiska
rätten gällande ekonomisk brottslighet förenhetligas så att de nationella straff-
rättssystemen bevarar sina kulturella särdrag vid ”nationella” brott? Var ligger
gränserna för en sådan differentiering?

Balanseringen mellan det kollektiva intresset för intern säkerhet inom EU,
värdemålsättningen av rättvisa beträffande EU-ländernas straffrättsliga system
samt hänsynstagandet till individuella rättigheter är kärnfrågor när man strävar
efter en ökad legitimitet av olika former av europeisk straffrätt. De nordiska
länderna borde alltmer aktivt försöka inverka på innehållet i den europeiska
kriminal- och kontrollpolitiken samt i praktiken förstärka det nordiska samarbetet
i EU25.

25 Jfr. Dag Mattson, Nordiskt samarbete i EU i praktiken. SvJT 1/2001, s. 12–26.


