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Ja, mina damer och herrar, jag har faktiskt redan publicerat litet referat kring temat 
och därför tror jag att jag här enbart kan sammanfatta det som finns där presenterat. 
Jag har  i mitt referat presenterat vissa teser därför att det ingår i systemet att här 
måste man komma med teser men just i detta när det gäller frågan om EU-rätt och 
straffrätt och deras inbördes förhållande och den framtida och nutida utvecklingen så 
det inte helt lätt uppgift att komma med teser eller ens hypoteser. Men teser har vi nu i 
varje fall. Man har redan ganska länge diskuterat om EG- och EU-rätters förhållande 
till nationell straffrätt men vad denna utveckling egentligen innebär har man inte så 
ofta försökt tolka. Nämligen under de senaste åren har en hel massa lagstiftning up-
pstått på den branchen. Tidigare var det mera fråga om det att vad kunde hända om 
man skulle börja använda alla de här kompetenser som finns nedskrivna på EG och 
EU fördragsnivån. Men nu har man faktiskt gjort bruk av en hel del av dessa kompe-
tenser och därför man har en viss insikt redan om att vad allt detta innebär. Jag tror att 
de här rädslorna som man hade kanske för 15 år sen har nu inte riktigt förverkligats. 
Men vi har nog också olika erfarenheter som visar att inte har det varit så helt lätt att 
hantera de här straffrättsliga frågorna på EU-planet. 

En hel del av den nationella straffrättsutvecklingen har varit på ett eller annat sätt 
relaterat till EG-rätten och har också haft att göra med den såkallade sanktionsrätten 
eller det att man har varit tvungen att på ett nationellt plan använda straffrättsliga 
sanktioner även i såna fall där EG-rätten i sig själv inte har uttryckligen krävt detta. 
EG-rätten har haft en mycket större inverkan på straffrätten än enbart det som kan 
synas ytnivån. Och det är alla dessa aspekter som man borde se närmare på om man 
vill komma med allmänna tolkningar och utvärderingar och resultat. Och faktiskt 
alltså inom den så kallade tredje pelaren så har under de senaste sex-sju åren mera än 
ett tiotal rambeslut fattats som direkt kräver användning av kriminaliseringar på den 
nationella planet.

Sen mycket beror ju på vad man redan har haft och det hur mycket man behöver 
göra. Vissa saker har varit lättare och enklare än andra. T ex miljöstraffrätt har varit 
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på ett sätt enklare i Norden än terrorism som ett tema därför att man redan har satsat 
på området tidigare och man har skapat mycket regelverk. Men när jag nu förberedde 
mig så kom jag att tänka att är det finns nog vissa speciella särdrag om man nu ser på 
denna tredjepelare i EU-rätten. Det som är nu kännetecknade för EU:s intressen är att 
det handlar om allvarliga brott, gränsöverskridande brottslighet, organiserad brotts-
lighet, det handlar om terrorism, narkotika, människohandel, dylika såna saker som 
på ett nationellt plan är ju inte helt vardagsbrottslighet. Och jag tror att speciellt om 
man nu tänker på terrorism så till exempel i finsk lagstiftning hade vi ju nästan ingen-
ting innan det fattades rambeslutet och sen var man tvungen att lagstifta ett helt kapi-
tel i strafflagen om dessa brott.  Ungefär samma gäller säkert många europäiska län-
der. Det tycks ha varit fallet att de hårdaste säkerhetshotena har på något sätt domine-
rat fältet vilket har fört med sig mycket annat. Det har nämligen funnits mycket starka 
kopplingar mellan den här utvecklingen och den materiellt harmoniserade strafflag-
stiftningen ända till de mera straffprocessuella regler och bitar, arresteringsorder och 
andra. Och vad jag känner bäst så har det åtminståne i Finland krävts omfattande och 
omdebatterade lagstiftningsåtgärder. Dessa svårigheter tyder på någonting är nytt och 
annorlunda här när man har haft dessa svårigheter att omformulera dessa strukturerna 
på det nationella planet. Alltså just den här resistensen eller de här svårigheterna att 
anpassa sig till det som har beslutats kan anses vara viktiga indikatorer. Och också, 
på något sätt det här arbetet som har krävts också under förhandlingarna visar att det 
är någonting här som vi är inte så vana vid och som på något sätt inte passar oss helt 
lätt. Det kan vara så många av dessa saker hade kommit till oss i varje fall och det är 
säkert inte enbart EU som sysslar med dessa ärendena utan mycket kommer också 
från olika internationella källor och dylik. Men i varje fall är det så att det finns en 
viss kontrast mellan den här utvecklingen och det traditionella, nationella utveck-
lingsarbetetet som har varit mera långsiktigt. Vi har redan länge talat om en viss 
modernisering och om moderniseringsbehov av straffrätten, till exempel i Finland så 
har vi nu haft det här 30-års reformprojekt av strafflagen och straffrätten och nu mär-
ker man att detta har varit mycket annorlunda  jämfört med det som nu har skett. Den 
senare utvecklingen har på något sätt kört förbi en sådan nationell modell och det är 
det här EU och det internationella ärendena som faktiskt har gjort det. Det finns ökad 
behov att fundera lite såna saker som därmed anknuten fragmenteringa och möjlighe-
ter till upprätthållande av koherens. Man kunde diskutera det här också på ett EU-
plan och EU-rätt. Det finns en viss koherenssträvan och det finns vissa principer och 
dylikt. Men det uppstår inget riktigt europäiskt rättsordning med detta förfarande när 
vissa temata gås igenom med EU-rättsliga instrument.  Man går igenom de här straf-
frättsliga särområden egentligen mera igenom problemorienterat och utan en riktig 
eftersträvan av systematik. Det är inte fråga om någon slags helhetsreform egentli-
gen. Och man har i Finland till exempel sedan 90-talet diskuterat frågan om att kan 
man se straffrätten som en enhet eller måste till exempel idag allmänna lärorna, an-
svarslärorna anpassas till olika specifika områden. Behöver man för ekobrott eller 
andra internationella brott egna ansvarsstrukturer, kan man låta detta hända, kunde 
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det accepteras man gör någonting helt annat i fråga om internationella brott jämfört 
med nationella och det är på något sätt just i den kontexten jag anser att också EU-
straffrätten borde diskuteras och granskas. Alltså just den här typen av aspekter, de 
som berör allmänna lärorna, den här lagstiftningstekniken, hur man bygger paragra-
fer, hur man använder sig av straffhot. Det var ju meningen tidigare just att reducera 
straffrätten till ett kärnområde. Och man talade om en  koncentrationsprincip och nu 
märker man att ju under första pelares rätt så blir det rutinmässigt så att man måste 
använda kriminaliseringar. Sen under tredje pelaren blir det igen så att det också 
kommer såna till utvidgningar som är delvis av principiella natur och svåra och kan-
ske just blir det så  att den här traditionella systematiken hamnar under press. Och det 
är just där jag tycker att det är mycket lärorikt att se på de här implementationsproces-
ser, dessa diskussioner och debatter, och de saker som har hänt där. Om man tänker 
på den här första moderniseringen när man införde t ex  miljörättsstraffparagraferna 
och när man tog också upp moderna problem saker som trafik och ekonomisk krimi-
nalitet så trodde man fortfarande på att handlar om vanliga folk som agerar och vars 
verksamhet regleras. Det handlade om vanlig straffrätt, det var inte fråga om något 
slags fiendestraff utan man kunde anta att det handlar om principiellt på något sätt 
laglydig, dock vanligtvis  organiserad verksamhet. Men nu när man talar om organi-
serad brottslighet, terrorism och dylikt så en hel del av dessa bakgrundstankar tycks 
inte längre hållas kvar vilket leder till en mycket hårdare profil. Detta är nu i och för 
sig helt uppenbart. Man kan se att EG och EU har också haft problem i at hur man 
skulle närma sig straffrätten i den kontexten. Det skulle kanske ha varit lättare om 
man hade haft en egentlig   straffrättslig kompetens till exempel i första pelaren. Och 
då skulle man inte ha hamnat i dettaläge där man närmast har sett straffrätten bara 
som ett medel till effektivering och sanktionering. Deta har lett till en rätt instrumen-
talistisk syn på straffrätten, vilken är egentligen i sig problematisk och skadlig. Detta 
sker ju närmast på det nationella plan, som en följd EG-rättens krav. Jag noterade där 
i texten att det finns nu vissa tecken att till exempel i sin opinion funderade generalad-
vokat Mazak i ett av de rättsfallen i EG-domstolen att hur svårt det är för EG-rätten 
och EU-rätten att liksom närma sig de här frågorna om straffrättens särdrag därför att 
EG-rätten på något sätt inte ser det här, det finns ingen direkt ingång i dessa frågor. 
Och man kan just säga att i ett Egrtääsligt perspektiv det finns ingenting speciellt i 
straffrätten såsom det är, man kan se det som något slags speciell hårt sanktionsrätt. 
Men jag tror att det är nog ganska viktigt att fundera kring det att om det finns någon-
ting speciellt i att man just använder sig av straffhot i stället för hot av andra typer av 
sanktioner. Finns det alltså någonting speciellt just med straffrätten? Är straffrätten 
annorlunda? Det finns mycket här som är värt att tänka. En dylik fullständig instru-
mentalism är nämligen på något sätt mycket problematisk. Straffrätt är naturligtvis 
också annars i att man betonar mycket de ekspressiva explosiva funktioner, straf-
frättsliga normer som uttryck av värden. Straffrätten kopplas också med mycket höga 
säkerhetsgarantier för individen. Straffrättens och straffprocessrättens egna principer 
är mycket viktiga här, dessa är  kännetecknande för straffrättens särart. De var dessa 
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frågor jag var inne på i mitt referat. Det handlade om att fundera på det att hur straf-
frätt hamnar i såna här hårda frågor, hårda säkerhetsfrågor. En hel del problem hannd-
lar om att upprätthålla klassiska idéer och figuren om straffrätten. Man kunde också 
se detta som någon slags maktintrång i straffrätten nu när det finns såna här stora 
krafter som kommer och kräver förändringar och förändringar som sen förändrar el-
ler kunde leda till förändringar i hela det hur  vi ser på straffrätten. Jag har just börjat 
en sån här studie som är, men namnet ”The end of criminal law” och frågan är just 
om detta security, den här säkerhetsorienteringen egentligen leder till någonting ny-
artat så att samtidigt den traditionella särarten försvinner. Det är ju nämligen så att 
straffrätten har  under tidernas lopp utvecklat så att den har skilts ifrån politirätt, po-
lisrätt, men detta är en längre historia som jag inte här och nu inte vill närmare ingå 
i. 

Men det är fråga också om den historiska bilden om vad straffrätt egentligen är 
för någonting. Det att man talar om motkrafter är inte helt bra ordval. Det är inte fråga 
om det att man borde sätta sig emot någonting utan viktigt är att det finns en viss resi-
stens. Den här resistensen visar att det finns begränsningar till det politiska, det finns 
alltså juridiska resurser och krafter och strukturer som sätter gränser till det politiska 
på detta plan. Det finns uppenbart ett visst förhållande mellan det att man har försökt 
införa grundrättighets- som människorättstänkande eller juridik på EU-planet. Det 
här är ju en längre historia som ni alla känner till. Det är ju delvis också en sån histo-
ria som har misslyckats. Mycket är ännu öppet. Lissabonföredraget som också den nu 
har hamnat i motvind skulle ha medfört  omfattande förändringar just på detta områ-
de. EU:s stadgan om grundrundrättigheter skulle ha blivit formellt juridiskt gällande. 
Samtidigt tredjepelareramen skulle nästan helt och hållet ha glidit in i EG-rättsliga 
strukturen. EU skulle själv ha kunnat bli medlem i den europeiska människorättskon-
ventionen. Man frågar sig naturligtvis också om det går att finnas sådana rättsprinci-
per eller kriminaliseringsprinciper på EG- och EU-rättens plan som kunde förstarkas 
för att undvika  problem vid implementeringen. Det finns säkert vissa möjligheter 
för det här och vissa tecken kan finnas i EG-domstolens rättspraxis. EG-domstolen 
har börjat rätt aktivt behandla dessa frågor, den har börjat utveckla grundrättsdoktri-
nen och tolka EG-rättsliga principer som är relevanta i sammanhanget. Samtidigt ser 
man att också nationella domstolar möter mera än tidigare den här typen av frågor. 
T ex i Finland har Högsta domstolen under de senaste fyre fem åren gett ut en hel 
rad EG-straffrättsligt intressanta beslut där man egentligen mycket pedagogiskt har 
visat hur EG-rätten inverkar straffrättsligt tolkning. Det har varit mycket viktigt men 
man kan nog säga att HD-avgörandena har dock närmast behandlat mera traditionella 
EG-rättsliga frågor medan EG-domstolen har haft att syssla med svåra och nyartiga 
problem som har med terrorism eller ne bis in idem att göra. EG-domstolen bombar-
deras hela tiden med riktigt svåra frågor. Just terrorism har skapat mycket problem 
beträffande  terroristlistorna och frysning av tillgångar. Där hamnar man att fundera 
grundläggande frågor t ex beträffande EG-rättens och internationella rättens inbördes 
förhållande. Det finns en mycket spännande diskussion på gång just nu. 
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Så nu bara kort till mina teser. Säkerhetsorienteringen har varit viktigt och kän-
netecknande. Den föklarar inte allt, men mycket. Den har varit en viktig drivskraft 
vilken har fungerat som an slags drivskraft och garanterat på något sätt det här mo-
mentum och det att man har kunnat också köra så fort. Denna utveckling ifrågasätter 
delvis den klassiska straffrättsliga doktrinen och dess principer och leder till funda-
mentala omformningar. Och säkerhetsorienteringen representerar en på något sätt 
extrem modell av straffrättslig modernisering och ökar den nationella straffrättens 
interna fragmentering. Jag anser det vara ganska uppenbart att det är just detta som 
visar att vi har här kvalitativt någonting annat. En viss konstitutionalism som jag inte 
hann närmare definiera här, men jag hänvisar närmast till alla juridiska källor som 
kan användas som normativa och juridiska mottstock i de här frågorna. Då blir det 
närmast olika grundrättigheter och traditionella straffrättsliga principer som kan an-
vändas. De ligger ofta rätt nära varann. Det beror sedan på det här juridiska systemets 
struktur, hur mycket det finns faktiskt utrymme till dylika grundrättighetsdebatter och 
annan diskussion speciellt vid lagstiftningsprocesser. Jag tycker att egentligen så har 
nuförtiden både EG-rätt och EU-rätt sina effekter som försvagar den nationella straf-
frätten koherens. Vad avser EG-rätten är det mest den rutinmässiga användningen 
av straffrättsliga sanktioner på nationellt plan som blir problemet. Inom EU-rätten 
har problem mera med säkerhetsprofilen att göra. Och för tillfället så ges inte straf-
frättsnormerna tillräckligt erkännande på EG nivå. Om man skulle ha en slags egent-
lig EG-rättslig straffrättskompetens så då frågar man sig skulle man hamna i frågorna 
om legitimitet och hur kunde olika grundläggande värdefrågorna kunna debatteras 
politiskt på ett legitimt sätt på detta plan. Detta skulle faktiskt leda till många nya frå-
gor men å sin sida så är det ju också ett problem om den frågan inte öppet ställs. Det 
som också är lite märkligt är att man har kunnat egentligen gå snabbare på den  ma-
teriella sidan jämfört med de processuella grundrättigheter. Man borde ju alltid ha en 
viss balans mellan den materiella straffrätten och processuella rättsgarantier. Också 
denna obalans tyder på det att  den EU-rättsliga utvecklingen på våra områdena inte 
har varit helt perfekt i den meningen. Men det som man märker nu och som jag tycker 
är egentligen mycket positivt just att både EG-domstolen och de nationella domsto-
larna har nu mycket aktiverats i frågor rörande den nationella rättens och europarät-
tens förhållande med varann, och även sen med dessa ännu svårare viktiga frågor om 
EG-rättens och EU-rätters förhållande till internationell rätt. Man måste säkert se lite 
mera vad det blir av det här därför att den här processen är ju ännu så pass i början,  
men det kan nog ske också via den här vägen att via tolkningar och via domstolar vi 
kommer att tas kanske lite tillbaka. I varje fall är det domstolarna som har kommit 
bli mycket viktiga aktörer just nu, när det gäller tolkning och hantering av frågor om 
koherens och system. Tack, jag tror det var allt.

Korreferent: rättschef Agneta Bäcklund, Sverige:
Kimmo Nuotio tar upp många olika och intressanta aspekter på den straffrättsliga 
utvecklingen inom EU och jag har valt att kommentera några av dem. Jag kommer 
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i första hand att begränsa mig till den centrala straffrättens område och bara i be-
gränsad utsträckning hänvisa till specialstraffrätten.

Han utgår från en säkerhetsorientering som drivande i straffrättsutvecklingen på 
EU-nivån och menar att denna leder till en ökad fragmentisering av den nationella 
straffrätten. 

Begreppet säkerhetsorientering är för mig ett hittills okänt begrepp som, om jag 
förstått saken rätt, innebär en ambition att eliminera möjligheten att begå brott och att 
öka möjligheten att reagera preventivt. Den metod som används är att öka möjlighe-
terna att kontrollera medborgarna samt att kriminalisera gärningarna på ett så tidigt 
stadium att man förhindrar att den verkligen farliga eller skadliga handlingen begås. 
Begreppet har inte något att göra med traditionellt brottsförebyggande arbete i syfte 
att förebygga brott, dvs. långsiktiga sociala åtgärder för att minska benägenheten att 
begå brott eller situationell prevention för att minska tillfällen till brott. Däremot så 
kan jag se att den har likheter med vad som av svenska akademiker betecknats som 
offensiv straffrättspolitik eller preventionism. En sådan straffrättspolitik bygger på 
en ambition att genom kriminalisering eller straffskärpning lösa samhälleliga pro-
blem och att bakomliggande faktorer som påverkar brottslighetens utveckling liksom 
begränsningar i möjligheterna att påverka utvecklingen med straffrättsliga åtgärder 
tonas ned. Den leder till en ökad användning av straffrätten för att kontrollera hand-
lingar som innebär en risk.

Jag kan i allt väsentligt dela den beskrivning som görs av den straffrättsliga ut-
vecklingen inom EU. Men min bild är att vi mött samma utveckling även på det 
nationella kriminalpolitiska fältet och i andra internationella fora. En ökad säker-
hetsorientering skulle kunna beskrivas mer som en trend som präglat utvecklingen 
de senaste årtiondena.  EU följer en utveckling som kan skönjas på många plan. Det 
är en tidsanda eller en tendens som alla aktörer i internationell eller regional eller 
nationell politik måste förhålla sig till. Oberoende av medlemskapet i EU har vi mött 
samma konflikter mellan traditionell straffrättsutveckling och krav på resultat och 
effektivitet. 

Skandinavien har präglats av en tradition med en mild kriminalpolitik och inter-
nationellt sett mycket låga fångtal. Men kriminalpolitiken har de senaste årtiondena 
blivit föremål för en ökad politisering, ett ökat intresse från medierna och olika in-
tressegrupper. I vart fall för svensk del har den utvecklingen varit tydlig.

Jag kan också se tecken på samma utveckling i andra internationella sammanhang 
än EU. Även inom Europarådet kan en mer offensiv utveckling skönjas, även om man 
här kan fråga om det inte är ett resultat av förhållandena inom EU. Inom Europarådet 
är de förhandlingar som ledde fram till Europarådets konvention om förebyggande 
av terrorism ett exempel. Det är i den Europarådskonventionen som den utvidgade 
kriminaliseringen avseende offentlig uppmaning att begå terroristbrott, rekrytering 
till terrorism och utbildning för terrorism introduceras och kopplas till en bestäm-
melse om att gärningarna ska utgöra brott, även om något efterföljande terroristbrott 
inte begåtts. Det utkast till rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av 
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terrorism som förhandlats fram inom EU i år och där en politisk överenskommelse 
har träffats överensstämmer i stora delar med Europarådskonventionen. Syftet är att 
”vidta effektiva åtgärder för att förebygga terrorism” och i preambeln	erinras också 
om behovet av att stärka kampen mot terrorism. 

Kimmo Nuotio hävdar också i sina teser att EG- och EU-rätten försvagar den na-
tionella rättens koherens och leder till en fragmentisering av straffrätten. Det är natur-
ligtvis uppenbart en risk när så många stater ska harmonisera regelverken att brister i 
enhetligheten uppstår. Men jag kan inte se att några sådana konsekvenser hittills har 
uppstått i svensk rätt. Den harmonisering som skett kan i många fall beskrivas som 
symbolåtgärder. Medlemsstaterna har i stor utsträckning redan straffbestämmelser 
som täcker de åtaganden som rambesluten medför och införandet av minsta gemen-
samma Maximistraff har inte i någon större utsträckning påverkat lagstiftningen eller 
tillämpningen på något påtagligt systemvidrigt sätt. Den mest påtagliga anomalin 
i det svenska systemet vad gäller straffmätning gäller narkotikabrotten, där straff-
skalorna används fullt ut, och det har inte haft någonting med harmoniseringen på 
EU-nivå att göra. 

Genom att rambesluten bara är bindande i fråga om de resultat som ska uppnås 
– men inte i fråga om form och tillvägagångssätt för genomförandet – ges en möjlig-
het att välja lösningar som passar ihop med den egna rättsordningen. Den nationella 
lagstiftaren har alltså möjligheter att minska riskerna för bristande enhetlighet vid 
genomförandet. Många av de rambeslut som genomförts i svensk rätt har haft en 
obetydlig inverkan på det svenska straffsystemet och har inte i någon större utsträck-
ning påverkat enhetligheten. I det sammanhanget bör också nämnas att vi i Sverige 
inte infört någon särskild straffbestämmelse till följd av 2002 års rambesluts krav på 
kriminalisering av ledande och  deltagande i terrororganisationer. I stället tillämpas 
bestämmelser om stämplig, förberedelse och medverkan och i dessa delar har en viss 
utvidgning av det kriminaliserade området skett. På samma sätt har vi mött kraven på 
förbud mot rasistiska organisationer i FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Vi har genomgående värnat bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och ytt-
randefrihetsgrundlagen och det har hittills inte krävts några förändringar i dessa de-
lar. I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att harmoniseringskraven 
hittills inte har berört grundläggande principer om t.ex. ansvarsförutsättningar. 

Slutligen några ord om var vi står i dag och vart vi är på väg. Vi har en straff-
rättslig arkitektur inom EU, institutioner som utvecklas och utökar sina mandat, ett 
mycket omfattande informationsutbyte mellan medlemsstaterna, direktkontakter 
mellan myndigheterna. Det har utvecklats ett relativt heltäckande system för till-
lämpningen av ömsesidigt erkännande när det gäller påföljder och straffprocessuella 
tvångsmedel. På påföljdsområdet har nu förhandlats fram rambeslut som innebär att 
vi ska erkänna och verkställa böter, fängelse, icke-frihetsberövande påföljder och för-
verkandebeslut. Vi ska beakta utdömda påföljder i andra medlemsstater. Kommissio-
nen arbetar intensivt med att skapa ett system för jämförbar statistik i syfte att kunna 
mäta effekter av den straffrättsliga harmonisering som hittills skett. Min uppfattning 
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är att denna systemuppbyggnad kommer att leda till praktiska svårigheter för domare, 
åklagare och poliser, eftersom alla olikheter skapar problem vid samarbete och vid 
tillämpning av ömsesidigt erkännande. I den meningen kan man nog tala om en ut-
veckling eller process i riktning mot en EU-rättslig straffrätt Men jag tror att det är 
den nya straffrättsliga arkitekturen som är drivkraften för en sådan process. Det finns 
ingen egen, inneboende drivkraft hos EU och medlemsstaterna.

Lissabonfördraget kommer inte att träda i kraft vid årsskiftet. Det dödläge som 
nu uppstår i väntan på ett nytt fördrag och nya beslutsformer verkar leda till en pe-
riod av relativt lugn när det gäller nya initiativ på straffrättens och det straffrättsliga 
samarbetets område. Lissabonfördraget skapar dock samma grund för samarbete; 
minimiregler när det gäller brottsdefinitioner och sanktioner och någon öppning mot 
en EU-strafflag följer inte av detta fördrag. Frågan är om de ändrade beslutsformerna 
kommer att leda till att utvecklingen skyndas på eller antar nya former. EU-arbetet är 
utpräglat politiskt och redan i dag  skapas ett starkt tryck på den minister som med 
stöd av enhällighetskravet ska blockera en uppgörelse. Behovet av att bygga allianser 
finns redan nu. Formellt sett är det naturligtvis en skillnad men i praktiken tror jag 
inte att risken för stora förändringar ska överdrivas.

Som avslutning skulle jag vilja citera en kollega från en diskussion om utveck-
lingen när det gäller tvångsmedel. Hon sa ”en orm ringlar aldrig bakåt”. För min 
del tror jag att det även gäller straffrättsormen (utan några jämförelser i övrigt med 
ormar). Vi går mot en ökad harmonisering men i dagsläget har jag svårt att skönja 
någon EU-strafflag i horisonten.

Forskar Sakari Melander, Finland:
Fragmentering och EU-straffrätt

Såsom Kimmo Nuotio i sin artikel har hävdat, är fragmentering kanske en av de 
mest betydelsefulla ändringar som EU-straffrätten har förorsakat med avseende på 
den nationella straffrätten och de nationella strafflagarna. Straffrätten har ofta beto-
nats som ett speciellt nationellt område. Förbindelsen mellan straffrätten och natio-
nell suveränitet har poängterats. 

Åtminstone i Finland har vi ganska länge trott att det är möjligt att bygga vår 
strafflag och vårt straffrättsliga system till ett enhetligt och på sätt och vis harmo-
niskt system som utgör en helhet som grundar sig på gemensamma principer och 
traditioner och på ett enhetligt kriminalpolitiskt tankesätt. Totalrevidering av den 
finska strafflagen, som började i 1970 och som är ännu på gång, är ett exempel på 
det här. 

Vad kommer till fragmentering är EU-straffrätten betydelsefull i två olika di-
mensioner, men dessa dimensioner är på sätt och vis sammankopplade. Den första 
dimensionen kan kallas ”den traditionella fragmenteringsnivån”. Till exempel vid 
ekonomisk brottslighet har vi talat om fragmentering som har sin form en aning olika 
allmänna läror. Vi kan tala om allmänna läror i allmänhet och allmänna läror som kan 
tillämpas endast vid ekonomisk brottslighet. 
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Åtminstone i Finland har situationen utvecklat liksom avbildat, och principiellt 
den traditionella fragmenteringen har uppfattats som negativ utveckling, men un-
der sista tiden har den också uppfattats att vara nödvändig till viss utsträckning. Ett 
exempel från EU-straffrätten är här kriminalisering av förberedelse eller förberedel-
se-artade handlingar (t.ex. finansiering av terrorism, deltagande i en organiserad kri-
minell sammanslutnings verksamhet). I Finland har man traditionellt haft en negativ 
ställning mot förberedelsekriminaliseringar. Men det här kommer sannolikt att än-
dras, delvis på grund av EU-straffrätten. 

Den andra dimensionen kunde kallas ”den kriminalpolitiska eller ideologiska 
fragmenteringsnivån”. Denna nivå har kanske mera djupgående effekter på de na-
tionella straffrättssystemen. När den kriminalpolitiska dimensionen i EU-straffrätt 
kanske kan – litet karikerat – kallas som ”en kamp mot organiserad brottslighet 
och terrorism” eller, liksom Kimmo Nuotio i sin inledning pekade, betoning av 
säkerhet(sretorik), har denna naturligtvis följder även på nationell nivå. 

Den nordiska kriminalpolitiken har länge kallats rationell och human, åtminstone 
i Finland. Även om det är tvivelaktigt om man verkligen kan tala om den gemen-
samma Nordiska kriminalpolitiken, kan vi i alla fall ena oss om att vi i Norden har 
vissa gemensamma åsikter om kriminalitet och om straffrättsystemets fundamentala 
principer osv. Vi har inte betonat en kamp mot kriminalitet utan har erkänt att en viss 
humanitet är nödvändigt i straffrätt därför att varje människa – vi själva också – kan 
vara gärningsmannen och vi måste respektera våra medmänniskor också när de begår 
ett brott. Kampen mot kriminalitet har inte passat den här visionen – men kanske 
narkotikabrott har varit det mest betydande undantaget. 

När EU-straffrätten har inflytanden på nationella strafflagarna p.g.a. tillnärmning 
av straffbestämmelser kan tillnärmningen också betyda att den kriminalpolitiska 
nivån sammantidigt fragmenteras, då den nationella kriminalpolitiken kanske har 
grundat sig på koherenta visioner om kriminalitet och om straffrättsliga systemet. 
Visionen i EU är mycket annorlunda. Och då vi nu vet att EG-rättskonform tolkning 
(tolkningspåverkan) gäller också rambeslut i III pelare, måste vi beakta denna krimi-
nalpolitiska vision som kanske reflekteras i syftemål i bakgrund för ett visst rambe-
slut – när tillämningen av ett visst rambeslut aktualiserar i nationella domstolar. 

EU-straffrätt och allmän EU-rätt
I slutet av 1990-talet var det ganska vanligt att man i rättsvetenskaplig diskussion 
inte kunde tala om EU-straffrätten som en del av positiv rätt. Man ansåg istället att 
EU-straffrätten utgjorde ett tekniskt begrepp, som på sätt och vis samlar upp de olika 
evenemang och utvecklingar som hör till EU-rätt och som har någonting att straffrät-
ten att göra. 

Idag kan vi inte säga att EU-straffrätten inte existerar. EU-straffrätten är definitivt 
en del av EU-rätt. Det torde ha varit klart efter Amsterdamfördraget, då det straf-
frättsliga samarbetet märkbart intensifierades. Också samarbetets institutionaliserade 
karaktär och den roll vissa övernationella institutioner har, pekar starkt på att det i 
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verkligheten är någonting som kan kallas för ”EU-straffrätt”. De senaste reformar-
beten, d.v.s. konstitutionella fördraget och Lissabonfördraget, skulle också ha menat 
ett tillskot i denna mening. 

Mot denna bakgrund är det ytterst intressant att det inte inom EU finns ett en-
hetligt kriterium om de fundamentala frågorna gällande EU-straffrättens legitimitet: 
d.v.s. när och hur EU-straffrätten kan förberedas och i vilken utsträckning. Frågan 
gäller nödvändighet, legitimitet, omfattning och EU-straffrättens form. Det är på sätt 
och vis förvånande att de centrala principerna i EU-rätt har så sparsamt behandlats i 
litteraturen som gäller EU-straffrätten och också i EU-straffrättsliga instrument. Här 
menar jag först och främst subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. I 
vissa rambeslut ha dessa hänvisats till, men de är inte djupgående analyserade. Mer 
generellt finns det inte en djupgående argumentation och analys om principernas roll 
i EU-straffrätten över lag. 

Subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen är viktiga principer när 
man granskar EU-rättens legitimitet och utsträckning. Därför är det bristfälligt att 
principernas roll i EU-straffrätten är så obetydlig. De skulle kunna fungera som ”kri-
minaliseringsprinciper” inom EU-straffrätten. 

Principerna har också en viktig roll i inom strävandena mot bättre reglementering 
(better regulation) i EU. EU’s institutioner har förpliktats att granska olika lagstift-
ningspropositioner ur principernas synvinkel. Meningen har varit att förbättra kvali-
tet av EU’s lagstiftning och återkalla grundlösa och föråldrade propositioner. T.ex. i 
2006 återkallade Kommissionen 68 propositioner som hade varit i gång före år 2004. 

Det skulle vara naturligt att också behandla EU-rättens principer i samband med 
EU-straffrätten när vi beaktar den generella roll principerna har i EU-rätt. Mer gene-
rellt är det lite problematiskt att undersöka EU-straffrätten såsom någonting som är 
eller åtminstone principiellt skulle vara fristående från generell EU-rätt. Det verkar 
vara klart att EU-straffrätten (och också straffrättsliga samarbetet inom tredje pela-
ren) är menat att vara en del av EU-rätten när vi tittar EU-fördraget (inledningen, Art 
29(1), 42). Om vi vill ha koherens inom EU-straffrätten skulle det vara helt naturligt 
att söka koherens genom att tillämpa EG-rättens principer. Tillämpningen av princi-
perna skulle också i bästa fall begränsa användandet av EU-straffrätten. 

Debatleder: professor Dan Frände, Finland:
Så mycket kan sägas så att säga från ordförandesidan de här efterlysningen av EU:s 
straffrättningsteoretiska grunder, det får vi från Lund om några veckor när Linda 
Gröning doktorerar på den frågan. Men nu är ordet fritt, vem är det som vill börja 
med att kommentera de olika saker som har tagits upp här. Varsågod.

Afdelingschef Jens Kruse Mikkelsen, Danmark:
Mit navn er Jens Kruse Mikkelsen, og jeg er afdelingschef i Justitsministeriet her i 
Danmark. Jeg har ligesom Agneta gennem de sidste 5 år beskæftiget mig bl.a. med 
det strafferetlige samarbejde i EU. Jeg er stort set enig i alle de teser, som Agneta 
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Bäcklund har fremført, herunder om, at udviklingen i EU i virkeligheden ligger me-
get nær den udvikling, vi har set på nationalt plan. Den lille vinkel, jeg vil tilføje er 
følgende: Når man læser Kimmo Nuotios referat, så fornemmer man strafferetsteo-
retikerens ønske om at bevare den nationale kerne-strafferet, som vi kender. Man 
fornemmer i hans beskrivelse af samarbejdet i Europarådet, at det har ligget tættest 
på, hvad man  i medlemsstaterne – både fra strafferetsteoretikere og fra embedsmænd 
– har ønsket og arbejdet for, mens EU bliver gjort til et eller andet ’ondt dyr i åben-
baringen’. Jeg spørger mig selv – for at tage en anden vinkel på det – om ikke den in-
stitutionsstruktur, som man har i EU, har en betydning. Hvor Europarådet traditionelt 
har haft menneskerettighederne som kerneområde, og hvor arbejdsformen har været, 
at embedsmænd i medlemsstaterne i roligt tempo har arbejdet tingene grundigt igen-
nem uden det evige politiske pres fra regelmæssige ministermøder, har vi en EU-in-
stitutionsstruktur, hvor der er en meget tæt politisk opfølgning på de diskussioner, der 
pågår. Med en lidt anden vinkel på det spændingsfelt, som højesteretsdommer Torben 
Melchior beskrev i går mellem forskellige instanser og politikere, kan man spørge, 
om ikke den strafferet, vi ser udviklet gennem EU, ikke i høj grad er den, der politisk 
ønskes fra politikerne i medlemsstaterne, og som der presses på for. Selvfølgelig kan 
der være nogle lovtekniske udfordringer i forhold til at tilpasse EU-retsakterne til den 
nationalle strafferet. Det er bestemt en stor udfordring i forhandlingerne. Men hvis 
man ser på den sikkerhedssynsvinkel, den repressive vinkel, som Kimmo Nuotio ser 
i EU-strafferetten, så spørger jeg mig selv, om ikke det i høj grad er den, der ønskes 
af de regeringer, der sidder repræsenteret i ministerrådet, frem for at det mere er EU 
som en abstrakt organisation, der arbejder imod den nationale strafferet. Tak.

Korreferent: rättchef Agneta Bäcklund, Sverige:
Kampen mot den organiserade brottsligheten, terroristbrott och narkotikabrott har 
blivit särskilt viktiga för utvecklingen på EU-nivå. Människohandel är också en 
brottstyp som varit i fokus. Det är också ganska naturligt att brottslighet av detta 
slag kommit att prägla arbetet. Förenklat kan man säga att inledningsvis fanns ett 
visst fokus på brott som på något sätt riktades mot EU:s egna intressen, såsom bedrä-
gerier mot EU:s finansiella intressen eller förfalskning av Euron. Att man därefter 
fokuserar på brottslighet som är allvarlig och som typiskt sett är gränsöverskridande 
framstår som logiskt. Att terroristbrotten uppmärksammats framstår mer eller mindre 
som oundvikligt. Terrorattackerna den 11 september 2001 var mycket speciella hän-
delser som ledde till mycket kraftiga reaktioner. Terrordåden i Madrid och London 
förstärkte utvecklingen. Mycket långtgående åtgärder beslutades i andra fora liksom 
på nationell nivå. 

Samtidigt har initiativ tagits för tillnärmning och harmonisering av straffrätten 
även på andra områden, t.ex. fartygsföroreningar, immaterialrättsintrång, miljöbrott 
och sexuella övergrepp mot barn. Jag menar att valet av brottstyper inte nödvän-
digtvis behöver ses som ett uttryck för en säkerhetsorientering utan lika väl som ett 
logiskt och naturligt val med hänsyn till verksamheten i EU. Även Europarådet och 
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FN har på straffrättens område ägnat betydande resurser åt liknande brottstyper.

Referent: professor Kimmo Nuotio, Finland:
Mycket viktiga synpunkter har kommit nu kommit upp i diskussionen men jag anser 
att jag nog får hålla fast vid det att det är ett faktum att någonting har skett här på 
vårt område. Den  säkerhetsorientering som har skett är inte bara slutmässigt utan 
den har faktiskt också förändrat olika kulturella sfärer, den politiska kulturen och den 
kriminalpolitiska kulturen. Vi kan uppmärksamma en hel del förändringar. Jag anser 
det vara mycket spännande i EU sammanhanget att straffrättsfrågor har det blivit 
politiserade, vilket igen har att göra med det hur EU själv har velat definiera sig på 
nytt som någon slags garant för skydd av människornas säkerhet. På detta har hela 
den här arkitekturen uppstått. Kan hända att också tidsandan har spelat en viss roll. T 
ex terrorismfrågorna har kommit upp just i det tillfälle då det blivit möjligt för EU att 
vidta gemensamma åtgärder. Samtidigt har EU i samma process kunnat förändra sin 
identitet om vad den är för någonting.

Man måste ju minnas att ungefär 10 år sedan frågades det om man hellre endast 
borde välja ömsesidigt erkännande istället för harmonisering, men nu märker man 
också via den vägen ökar trycket  på de materiella reglerna. Igen skapas en sådan 
kontext att man kan säga att det inte är fråga om någon helt vanlig kriminalpolitik 
utan att det uppstår någonting utav det hela, men vi vet inte exakt vad det ska blir. 
Mycket händer ju på det nationella planet. En viss politisering ser vi också där. Det 
finns föga rum för en rationell, medveten kriminalpolitisk diskussion. Internationell 
rätt utvecklas enligt sina egna linjer. Nuförtiden diskuterar man ganska mycket frag-
mentering i samband med en regimbildning. Alltså att det bildas sådana större regim 
som till exempel säkerhet och terrorism och dylikt. Kanske har bara straffrätten nu 
hamnat i kontakt med en dylik större regim. Regimen ser på straffrätten med nya 
ögon. Och vi borde börja forska och förstå bättre större sammanhang och enheter. 
Alltså jag tror inte att det gäller att återuppleva någon slags patriotism i den meningen 
att man alltid måste försvara nationella traditioner. Det är klart att vi kan göra saker 
också själv mycket dåligt på det nationella planet. En politisering till exempel kan 
vara skadlig också på ett nationellt plan och det är det som vi redan har vissa erfa-
renheter av. Sen vad Sakari Melander tog upp, jag tror nog att det är viktigt att alltid 
när det sker en fragmentering så det finns också vissa mottendenser, det uppstår möj-
ligheter alltså. Det finns alltid också någon slags ordning däri som är en del av om-
rådet och det är säkert just så att en eventuell möjlighet finns i att EG-rätten och EU-
rätten utvecklas vidare. Man ser redan nu att EG-domstolen i varje fall har hamnat att 
diskutera frågor om straffrättslig legalitet och hamnat att relatera straffrättsliga, alltså 
det är inte längre fråga om enbart nationella principer, som ska utvecklas, utan det är 
fråga om  generella rättsliga principer som har en viss anknytning till straffrättsfrågor. 
Jag är inte säker på om EG-domstolen faktiskt är villig att, jag tror att tills vidare när 
man försökt helst undvika det att komma till sådana svåra och debatterade frågor. 
Men jag tror att på längre sikt finns den möjligheten att det uppstår också sådana nya 
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normativa gränser och principer och så får vi kanske igen den här politiken makten 
under en viss kontroll. Och vi borde ju också själv fortsätta med reformarbetet och 
sträva efter att skapa ny koherens. Nu är det domstolarnas jobb att också se närmare 
på dessa ärendena.

Debatleder: professor Dan Frände, Finland:
Sen Agneta som har haft sista ordet men är det någon ännu som vill ta chansen att 
kommentera det här? Så mycket kan jag i alla fall säga att jag varsågod, du får ordet 
direkt.

Hovrättspresident Fredrik Wersäll, Sverige:
Fredrik Wersäll, jag är president i Svea Hovrätt i Stockholm, med ett förflutet bland 
annat i justitiedepartementet i Stockholm och har haft den position som Agneta har 
idag. Jag har inte följt den här utvecklingen så mycket under de senast åren men i 
varje fall i början och jag kan väl säga att det nordiska perspektiv som vi traditionellt 
har haft eller haft under det här tio åren har varit väldigt defensivt. Debatten här i 
dag präglas också av detta och det som Jens var inne på tänkte jag knyta an till lite 
grand. Vi har i väldigt stor utsträckning ägnat våra krafter åt att försöka åstadkomma 
att vi inte blir påverkade av EG-rätten och sett det inflytande som EG-rätten har haft 
som skadligt för våra nationella system. Och vi har ägnat mycket kraft åt att värja 
oss för de effekter som har diskuterats på europeisk nivå och det tror jag möjligen 
har gjort att vi tappat lite möjligheter till inflytande över den lagstiftningsprocess 
som pågår i Bryssel. Det stora problemet med den processen är ju att den dels är 
väldigt politiserad, dels att den avkastar produkter av tämligen låg kvalitet. Och det 
är ett mycket stor bekymmer att lagstiftningskvalitén på europeisk nivå fortfarande 
är avsevärt mycket lägre än vad vi är vana vid från till exempel Europarådet. Och 
frågan är om det inte är så att vi borde i våra nationella diskussioner skifta fokus och 
fundera över om det inte är så att vi som sysslar med straffrätt på professionell nivå 
borde mer bejaka den europeiska utvecklingen och ställa våra kunskaper och idéer till 
förfogande för att försöka påverka utvecklingen till dels högre lagstiftningskvalitet, 
dels kanske utnyttja de möjligheter som en europeisk lagstiftning trots allt kan ge. 
Om man ser på de förhandlingar som föregick inrättandet av internationella krigsför-
brytardomstolen så tycker jag att det visar att man kan på internationell nivå ha en 
väldigt konstruktiv och väldigt bra diskussion om till exempel straffrättens allmänna 
läror, uppsåt, medverkan, förberedelse och sådant och jag tror att vi bör överge något 
vår syn att det är bara vi här i Sverige eller i Danmark eller i Norge eller i något annat 
nordiskt land som egentligen vet hur det förhåller sig med den allmänna straffrätten 
och att vi borde bejaka en utveckling där vi faktiskt får en positiv påverkan på den 
här lagstiftningsprocessen. För jag tror med den internationalisering som vi ser att det 
faktiskt kan komma ut väldigt mycket gott av det. Tack.
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Korreferent: rättchef Agneta Bäcklund, Sverige:
Jag skulle vilja kommentera det sista inlägget från Fredrik  Wersäll. Jag kan hålla med 
om mycket men frågan är om vi är beredda att diskutera och harmonisera allmänna 
straffrättsliga principer. Svårigheten uppstår när man ska gå över och försöka skapa 
ett gemensamt system och förändra de allmänna principerna. Då får man, åtminstone 
under en övergångsperiod, svårigheter med koherensen i det system vi faktiskt har. 
Och i dag är det ju också så att vi inte arbetar med stora och omfattande totalöver-
syner, vi gör ju ingen översyn av brottsbalken, utan de reformer och projekt som vi 
bedriver är ofta relativt begränsade. Och det innebär att jag kan fråga mig hur vi ska 
få kraften och tiden att göra så genomgripande förändringar och vid vilken tidpunkt 
vi är beredda att avsätta de resurserna som krävs för att utforma ett gemensamt straff-
system i Europa och genomföra det på nationell nivå i samtliga medlemsstater. Jag 
är mindre bekymrad över att vi inte skulle kunna hitta gemensamma utgångspunkter 
och ett gemensam regelverk. 

Debatleder: professor Dan Frände, Finland:
Tack så mycket. Vi kan ju bara allt kort, angående de allmänna lärorna och konstatera 
att Danmark hade mest utsträckta ansvaret för försök, eventuellt hypotetiskt (ohör-
bart) för då har man problem i Finland åt att komma åt vissa förberedande handlingar 
som inte kriminaliserar det sätt alternativet är ju inom Norden att vi helt enkelt tar 
över det danska systemet när vi nu en gång är här men att, men det kan ju eventuellt 
stöta på viss patrull att införa en extremt subjektiv försökslära men att det har vissa 
fördelar i kampen mot den internationella brottsligheten. Om det inte finns flera så 
tror jag att du fick sista ordet Agneta att vi kan eller vill du ändå avsluta någonting 
eller, annars så, om inte är någon som vill uttala sig mera så tackar vi för oss och 
konstaterar att EU-tåget har startat och den som inte vill vara med inom straff-, och 
straffprocessrätten får odla morötter istället. Tack ska Ni ha.


