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Den straffrättsliga instrumentalismen har nått nya dimensioner i och med att de in-
ternationella och europeiska förhållandena har utvecklats. Kampen mot terrorism 
omfattar en mobilisering av strafflagstiftning och straffrätt på ett sätt som för straff-
rätten allt närmare frågor som traditionellt aktualiseras närmast i förhållande till 
militär underrättelse och till och med krig. Strafflagssystemet sammanflätas också 
med en komplex regim av säkerhetsorienterad administration.
Säkerhetsorienterade frågor såsom tillbudstående medel i kampen mot organise-
rad brottslighet, narkotikabrottslighet och terrorism har varit speciellt viktiga för 
utvecklingen på EU-nivå. Denna utveckling ifrågasätter klassisk straffrättsdoktrin 
och straffrättsliga principer och kräver att nationella lagar justeras på ett mycket 
fundamentalt sätt. Till viss del når dessa nya lagar bortom de klassiska straffrättsliga 
principerna. Säkerhetsorienteringen representerar en extrem straffrättslig moderni-
seringsmodell. Den ökar också fragmenteringen av nationell straffrätt genom att på-
föra denna en ny dimension. 
Detta referat diskuterar den allmänna utvecklingen på området i förhållande till 
straffrättens utveckling på EU-nivå. Förutom lagstiftning diskuteras även rollen som 
EG-domstolen och de nationella domstolarna spelar. Frågan om ifall EG-kompetens 
är ett krav för att straffrättsliga instrument skall kunna antas under den första pe-
laren tas upp. Referens görs även till konstitutionalismens möjlighet att erbjuda en 
motkraft till denna extrema modernisering.

Inledning1. 

Det har talats om en europeisering av straffrätten sedan början av 1990-talet. Med 
detta uttryck har man hänvisat till det ökade inflytandet av den Europeiska Unionen 
och Europarådet på medlemsländernas nationella straff- och straffprocessrätt. Ter-
men europeisering pekar på en process och är därför åskådlig, men är ändå inte helt 
precist avfattad. Med europeisering kan man, såsom ovan, avse en förändring i den 
nationella rätten till följd av ett lokalt samarbete. Om man däremot tar europarätten 
som utgångspunkt för granskningen kan man lika väl tala om straff- och straffpro-
cessrättsliga frågors frammarsch på det europeiska normfältet.1 

1  Se om ämnet generellt Nuotio, Kimmo, ’Eurooppalaistuva rikosoikeus’, i verket Ojanen, Tuomas - 
Haapea, Arto (ed.), EU-oikeuden perusteita II – aineellisen oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. Helsingfors 
2007, s. 375-411. Frände, Dan, ’Aktuell straffrättsutveckling inom EU’, NTfK, 94., 2007, Nr. 3, s. 270-277; 
Lahti, Raimo, Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare – något att sträva efter? Förhandlingarna vid 
Det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002, Del I, Jyväskylä 2002, s. 433-444. 



382 Kimmo Nuotio

Detta referat stävar till att finna den europeiska straffrättens yttersta gränser. Även 
om vi i stort vet var dessa gränser går har den europeiska straffrätten inte ännu någon 
konkret form. Den europeiska straffrätten ändrar sig med tiden och erbjuder rum för 
olika tolkningsalternativ. Referatet är sålunda ett försök att på ett relativt allmänt plan 
sprida ljus över de spänningar som denna ändringsprocess för med sig och över det 
stadium i vilket vi nu befinner oss. Dessutom försöker texten ge svar på frågan om 
hur den Europeiska Unionens (EU) säkerhetsorienterade utgångspunkt i de straff-
rättsliga regleringarna påverkar den finska och nordiska kriminalpolitikens utveck-
ling och ifall möjligen en speciell säkerhetsorienterad förgrening inom det straffrätts-
liga systemet håller på att bildas och därmed bidra till fragmenteringen inom fältet. 
Fråga kan vara om en kvalitativt sett ny form av kriminalpolitisk inverkan på den 
nationella rätten.2 

I samarbetet inom Europarådet har straffrättsliga frågor decennier långa traditio-
ner, emedan EU är en yngre aktör på området. EU strävar efter ett formellt och insti-
tutionellt sett starkare samarbete än det som skapats under Europarådet, även om EU 
i många ärenden i och för sig stöder sig mot de resultat som Europarådets samarbete 
lett till. Europarådet och EU är båda starka lokala och internationella organisationer, 
som för sin del arbetar i samarbete med andra internationella aktörer. På samma gång 
erbjuder de ett forum för medlemsländernas gemensamma lagstiftnings- och myn-
dighetsarbete. Europarådets verksamhet är till sin natur traditionellt mellanstatligt 
samarbete, emedan den Europeiska Unionen redan har tagit ett steg vidare från denna 
arbetsform. Båda organisationerna har stöd i robusta tjänstemanna- och sakkunnig-
hetsmaskinerier. Däremot kan man se en viss skillnad på var betoningen i arbetet på 
det straffrättsliga och straffprocessrättsliga arbetet lagts. Europarådet är mer uttalat 
en organisation med värdegrund i de mänskliga rättigheterna och rättsstatsbegreppet, 
emedan EU aktivt och mer effektivt försöker förverkliga sin interna politik där rätten 
därför är mer av ett verktyg.

Den Europeiska Unionens sätt att närma sig straffrätten2. 

EG:s mest centrala projekt har varit och är ännu skapandet av en fungerande inre 
marknad. Normgivningen i samband med den inre marknaden har inneburit ett visst 
”förrättsligande” då de normkrav som den inre marknaden ställt har förverkligats 
genom bindande rättsnormer. Steg för steg har en speciell europarätt med egna prin-
ciper och rättsläror tagit form. Som en del av denna process har bland annat läran om 
europarättens företräde framom nationell rätt och om europarättens förhållande till 
den nationella rätten fötts. Utvecklingen är ett resultat av å ena sidan EG-domstolens 
beslutsverksamhet, men också av en större helhet med ursprung i den bearbetning av 
2  Denna möjlighet behandlade jag inte när jag tog ställning till EU-rättens nuläge i publikationen ’Euroo-
pan unioni kriminaalipolitiikan tekijänä - järkevän kriminaalipolitiikan päätepiste?’, Lakimies 7-8/2003, s. 
1213-1235. 
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EG, dess institutioner och europarättens karaktär, som tagit plats när grundfördragen 
förnyats under tidens lopp. EG-rätten är till sin form klarare än rätten inom den andra 
och tredje pelaren, och fungerar som europarättens kärna och pionjär. Den tredje 
pelaren följer långt bakom.3

Historien om den Europeiska Unionens rättsutveckling har berättats många gång-
er. Hur utvecklingen bäst karakteriseras och vilken historia som är närmast sanningen 
beror till en del i alla fall på berättarens utgångspunkter. Skapandet av en gemensam 
marknad har gått framåt, men är ännu inte helt slutfört. EG / EU har kompetens på 
många av politikens områden, även på sådana som inte står i direkt anknytning till 
projektet med målsättning i den gemensamma marknaden. Till exempel utvecklingen 
av EU till ett ”Område av frihet, rättvisa och säkerhet”, till vilket samarbetet inom 
rättsliga- och inrikesfrågor hör, är inte i sig bunden till målen för marknadsregle-
ringen. 

I början på 2000-talet har den offentliga diskussionen om EU färgats av ett starkt, 
offentligrättsligt perspektiv, när först Unionens Grundrättighetsstadga4 skrevs och 
ett utkast till Fördrag för upprättande av konstitution för Europa5 snart därefter pre-
senterades. Någon kunde säga att EU allt klarare håller på att utvecklas till en stats-
liknande union, ett synsätt som också förmedlas genom diskussionen om grundrät-
tigheter och konstitutionalism. Någon annan kunde å sin sida säga att dylika projekt 
har misslyckats fatalt, eftersom man inte lyckats förverkliga dem helt. En vidareut-
veckling av Unionens grundlag har ansetts kräva ett politiskt, demokratiskt godkän-
nande i stället för eller vid sidan av en rättslig tolkning, något som varit svårt att 
i praktiken nå för de förslag som framlagts. Dylika större orsakssammanhang har 
många gånger varit centrala när hörnstenarna för hur straffrättsliga frågor behandlas i 
EG-/EU-rätten har tagits fram. Fortsättningsvis är sålunda dylika frågor relevanta vid 
uppställandet av den europeiska straffrättens yttre gränser och ramar.6

Fram till ikraftträdandet av Maastricht-fördraget var det möjligt att anse att EG:s 
ekonomiska integration inte hade någonting att göra med straffrätt. Ett dylikt påståen-
de var emellertid redan då en illusion. En närmare granskning visar att många områ-
den, såsom exempelvis värdepappersmarknadens normer om insider-regler, Unionens 
regler för att skydda sina ekonomiska intressen eller normerna angående penningtvätt 
påverkades av gemenskapernas rätt. Redan år 1989 fattades principbeslut om att den 
gemenskapsrättsliga lojalitetsprincipen leder till att medlemsländerna är skyldiga att 

3  För en heltäckande framställning se Peers, Steve, EU Justice and Home Affairs Law. Second Edition. 
Harlow 2006. 
4  EGT C 364, 18.12.2000, s. 9-22. Grundrättighetstadgan är i kraft som deklaration men utan bindande 
juridisk verkan. 
5  EGT C 310, 16.12.2004. 
6  Jag har behandlat frågeställning till exempel i min artikel ’Emerging European Dimension of Criminal 
Law’, i verket P. Asp, C.E. Herlitz, L. Holmqvist (red.), Flores juris et legum, festskrift till Nils Jareborg. 
Iustus förlag: Uppsala 2002, s. 531-558 och ’On the Significance of Criminal Justice for a Europe ”United 
in Diversity”’, i verket K. Nuotio (red.), Europe in Search of ‘Meaning and Purpose’, Forum Iuris, Hels-
ingfors 2004, s. 171 - 210. 
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skydda gemenskapernas finansiella intressen på samma sätt som sina egna.7 Detta 
innebar till exempel att om straffrättsliga regler tillämpades på subventionsbedrägeri, 
som riktade sig mot nationella intressen, måste även subventionsbedrägeri riktat mot 
gemenskapernas intressen prövas under samma regler. Medlemsländerna var alltså 
ansvariga för en effektiv implementering av gemenskapernas rätt. 

Från ett nationellt perspektiv ser straffrätten ut som ett kärnområde för den natio-
nella suveräniteten, och därför som ett speciellt känsligt rättsområde med en uppgift 
att förmedla samhällets rättsliga val och som ett rättsområde som lyfter fram svåra 
frågor rörande bestraffningens och den allmänna straffrättens berättigande. Skillna-
derna mellan rättssystem är därmed inte enbart tekniska, utan även kulturella, och i 
en viss mening medvetet skapade. Från ett gemenskapsrättsligt perspektiv ser den 
nationella straffrätten ut som ett motsättningsfritt och effektivt sätt att sanktionera 
brott mot nationella normer som implementerar gemenskapsrättsliga skyldigheter. 
Till medlemsländernas skyldigheter hör nämligen att garantera en effektiv imple-
mentering av gemenskapsrätten nationellt. Ofta är det också så att gemenskapsrätten 
enbart sparsamt reglerar hur denna implementering skall ske. Medlemsländerna kan 
sålunda ty sig till straffrättsliga sanktioner även om gemenskapsrätten inte direkt 
kräver detta. 

Ett exempel i den finska lagstiftningen på en straffrättsnorm som fått sitt cen-
trala innehåll från EG-rättsliga förordningar är lagstiftningen om brott mot viss social 
lagstiftning rörande vägstransporter (VägtrafikL 105 a §, 401/2005). De relevanta 
EG-rättsliga normerna finns i förordningarna rörande kör- och vilotider8 och an-
vändningen av färdskrivare.9 VägtrafikL 92b.1 § (401/2005) stagdar att ”I fråga om 
kör- och vilotider, användning av färdskrivare och i fråga om övrig social lagstiftning 
om vägtransporter gäller vad som därom bestäms i kör- och vilotidsförordningen, 
färdskrivarförordningen och AETR-överenskommelsen.” I lagstiftningen angående 
upphovsrätt skulle för Finlands del nationell implementering av informationssam-
hällsdirektivet leda till ett antal nya kriminaliseringar i den förnyade upphovsrätts-
lagstiftningen och i SL 49 kap.10

Olika lagstiftningsinstrument, speciellt direktiv, är ofta väldigt begränsade till sitt 
omfång, och har ingen möjlighet att behandla så stora helheter som nationellt fram-
tagna lagstiftningsförslag ofta rör. Europarätten känner inte som sådan indelningen i 
rättsområden och europarättens resultatorienterade natur, som ju är en följd av dess 
samband med politiken, är en synlig del av dess speciella form. 
7  Ärende 68/88, Komissio vs. Helleenien tasavalta, Saml. 1989 s 2965.
8  Förordning om kör- och viltider (EG) N:o 561/2006, EGT L 102 , 11.04.2006, s. 1-14.
9  Förordning om färdskrivare vid vägtransporter (EEG) N:o 3821/85, EGT L 370, 31.12.1985, s. 8-21, 
och förordning om ändring av förordningen om färdskrivare vid vägtransport (EG) N:o 2135/98, EGT L 
274 , 09.10.1998 s. 1-21, varav den senare har att göra med ibruktagande av digitalteknik. Se RP 267/2004 
och lagen om ändring av VTL 401/2005. 
10  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG, givet 22. maj 2001, Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 
närstående rättigheter i informationssamhället. Lagarna 821 och 822/2005. 
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Förnyelsen av den inhemska straffrätten, såsom att ekonomiska brott, arbetsbrott, 
miljöbrott, trafikbrott, brott mot reglerna om import och export osv. sedan 1970-talet 
har kommit att bli centrala för straffrättens innehåll, har å sin sida gjort att den finska 
nationella straffrätten har närmat sig europarätten.11 

Att straffrätten kommit att bli ett stödinstrument för genomförandet av gemen-
skapsrätt för också med sig tendenser som kan kritiseras. Winfried Hassemer, som för 
ett tjugotal år sedan analyserade moderniseringen av straffrätten kritiserade detta sätt 
att ”instrumentera” straffrätten, i och för sig i ett annat sammanhang. Han beskrev 
med begreppet ”symbolisk straffrätt” en resultatorienterad straffrätt, som såsom ett 
instrument för politik förlorar sin egna natur och som börjar svikta i sina princi-
per.12

Rätten inom den tredje pelaren3. 

Inom ramen för den tredje pelaren har straffrättsliga frågor också varit på tapeten. Ur 
lagstiftningsinstrumenten kan man utläsa på vilka brottsfenomen man hoppas att ett 
visst stadgande skall verka. Några av instrumenten som till stor del enbart rör straff-
processrättsligt samarbete, såsom exempelvis den europeiska arresteringsordern, är 
dock bredare än vad de ger sken av och kan röra också helt vanliga, nationella brott. 
Traditionella dråp och stölder har inte varit, och är heller inte nu, speciellt nära intres-
seområdet för EG:s eller EU:s kriminalpolitik. 

Maastricht-fördraget förde med sig en viktig öppning av frågor på området rö-
rande rättsligt- och inrikessamarbete, men de konkreta resultaten har hittills varit få. 
Medlemsstaterna har inte varit tillräckligt övertygade om nödvändigheten av sam-
arbetet, vilket i sin tur lett till att förhandlingarna om gemensamma fördrag och av-
tal varit arbetsamma och att ikraftträdandet av färdiga dokument inte har varit helt 
oproblematiskt. Avtalet angående bedrägerier inom Unionen13 (1995) och det där-
till hörande korruptionsprotokollet 14 samt korruptionsavtalet15 (1997) var ovanligt 
konkreta resultat. På den institutionella sidan har Europol-avtalet16 (1998) varit av 
betydelse.

I och med Amsterdamfördraget omfattades samarbetsformer som låg närmare 
själva gemenskapsrätten även för samarbetet inom den tredje pelaren. Speciellt vik-
tigt var att man i stället för avtal i harmoniseringen av lagstiftningen kunde använda 
11  Angående principerna i straffrättsreformer Straffrättskommittens betänkande. Kommittebetänkande 
1976:72. Helsingfors 1977. I det skedet ansågs projektet självfallet vara ytterst nationellt.
12  Hassemer, Winfried, ’Symbolinen rikosoikeus ja oikeushyvien suojelu’. Oikeus 1989:5, s. 388-400. För 
allmän rättsteoretisk diskussion se t.ex. Tamanaha, Brian Z., Law as a Means to an End. Threat to the Rule 
of Law. Cambridge University Press, Cambridge 2006. 
13  EGT C 316, 27.11.1995, s. 48.
14  EGT C 313, 23.10.1996, s. 1. 
15  EGT C 195, 25.6.1997, s. 2. 
16  EGT C 316, 27.11.1995, s. 2.
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sig av rambeslut, som i princip fungerar på samma sätt som Unionens direktiv. Den 
speciella naturen av rättsliga- och inrikesfrågor uppmärksammades genom att man 
inte avvek från kravet på enhällighet i beslutsverksamheten. Genom Amsterdamför-
draget siktade man mot att utveckla EU till ett Område av frihet, säkerhet och rättvisa. 
Europols position förstärktes och man kom överens om att grunda Eurojust-agenturer 
för samarbetet mellan åklagare. Eurojust fick sin verkliga start först år 2002 genom 
ett beslut av rådet.17 Schengen-rätten blev en del av gemenskapsrätten. Schengen-
systemt har en central betydelse också när man talar om personers fria rörlighet på 
EU:s territoriella område. I verkligheten omfattar Schengen-området dock enbart en 
del av EU:s geografiska område, vilket lett till att personers fria rörlighet inte helt 
förverkligats.18

På det Europeiska rådets möte i Tammerfors i oktober 1999 blåstes nytt liv i 
samarbetet angående rättsliga och inrikesfrågor.19 Unionens prioriteter stadfästes 
på högsta politiska nivå under mötet. Principen om ömsesidigt erkännande kom att 
fastställas som en ledande tanke i samarbetet inom tredje pelaren, vilket i sin tur 
tystade en del av kritiken mot att man i harmoniseringen av straffrättsliga normer 
var på väg att gå alltför långt. Det blev hur som helst klart att Unionen nu, efter ett 
par år av tystnad, var på väg att med kraft ta tag i frågorna inom detta område. 

Resultaten kom snabbt och rambeslut efter rambeslut gavs. En slags kulminer-
ingspunkt utgjordes av arbetet mot terrorism, som flyttades till världspolitikens 
centrum genom händelserna den 11 september. Unionen, som hade berett ett ram-
beslut om terroristbrott redan innan detta, förhandlade i rekordfart fram beslutet.20 
Löftet från toppmötet i Tammerfors om att koncentera sig på ömsesidigt erkänn-
nande löstes också in, då man i samma veva som terrorismrambeslutet godkändes 
även gjorde ett rambeslut om den europeiska arresteringsordern.21 Systemet i arres-
teringsordern var avsett speciellt för terroristbrott, men kom att täcka också en lång 
lista av andra, grova brott. Genom arresteringsordern strävade man till att avsevärt 
förkorta tiden för utlämnande genom en begräning av grunderna för att vägra ut-
lämning av en person. Arresteringsordern är tillämpbar både när utlämningen sker 
för rättegång och när utlämningen sker för att föra en person som håller sig undan 
ett utdömt straff till ett annat medlemsland. 

Delvis kan Unionens goda framgång med att förverkliga Tammerforsprogram-
met förklaras med hjälp av terrorismtemat. Det hårda politiska trycket gjorde det 
lättare att komma överens om detaljerna och möjliggjorde synbara lagstiftnings-
resultat. EU ville inte undandra sig ansvaret i kampen mot terrorismen. FN:s  
17  EGT L 063 , 6.3.2002, s. 1.
18  Se Rosas, Allan, ’Henkilöiden vapaa liikkuvuus’, i verket Ojanen, Tuomas – Haapea, Arto (red), EU-
oikeuden perusteita II – aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. Helsingfors 2007, s. 49-90. 
19 Se http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.
20  EGT L 164, 22.6.2002, s. 4-7. Se närmare framställningen Lindstedt, Jukka, Terrorismipuitepäätös ja 
suomalaiset terrorismia koskevat rangaistussäännökset, i verket Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII, Rai-
mo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Helsingfors 2006, s. 231-250. 
21  EGT L 190, 18.07.2002, s. 1-20.
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säkerhetsråd ledde arbetet och godkände en rad resolutioner som påförde medlems-
länderna skyldigheter, bland annat resolutionen 1373/2001.22 EU förde här ingen 
egen politik, utan tillämpade å sin sida de skyldigheter som internationell rätt satte 
upp. Dessa internationella skyldigheter omfattade bland annat ekonomiska sank-
tioner riktade mot enskilda terrorister. I EU uppgjordes dessutom en egen lista på 
terrorister. Terroristämnet har berört, förutom den tredje pelaren, även den första 
och, kanske speciellt mycket, den andra pelaren med dess mellanstatliga samarbete 
(utrikes- och säkerhetspolitik).

På ett par år har mera än ett tiotal harmoniserande rambeslut i substantiella 
frågor tagits fram. Också på området rörande ömsesidigt erkännande har några 
rambeslut gjorts. De beslut som för tillfället är under förhandling rör till största 
delen annan än straffrättslig harmonisering. Kommissionen har dock ännu pro-
blem med att medlemsländerna inte alltid implementerat lagstiftningen på uni-
onsnivå korrekt. I den senaste rapporten angående det s.k. Haag-programmets 
implementering konstaterar kommissionen att problemen med brisfällig imple-
mentering av EU-normerna på nationell nivå i praktiken leder till att ”lagstift-
ningsramarna blir ’virtuella’ inom polisens och rättsmyndigheternas samarbete 
i brottmål”.23

Början av 2000-talet får anses vara en speciellt aktiv tid i lagstiftningsarbetet 
på unionsnivå i frågor rörande straffrätt. Såsom i europarätten generellt har kom-
missionen haft en central roll som framtvingare av praktiska framsteg även på detta 
område, trots att kommissionen inte egentligen har några rättsliga medel att över-
vaka den nationella implementeringen av instrument under den tredje pelaren. 

Europaparlamentets roll har i förhållande till dess roll inom första pelaren varit 
liten i samarbetet under den tredje pelaren. Inte heller har EG-domstolen haft någon 
speciellt framträdande roll i tolkningen av frågor under den tredje pelaren, något 
som redan tycks ha ändrats. 

Om man ännu på 1990-talet i Finland och Norden var oroliga över hur stora 
verkningar skapandet av ett rättsligt samarbetsområde skulle komma att ha på de 
nationella straffrättsliga systemen så kan man redan nu, enbart ett par år senare, 
redan se och analysera några konkreta verkningar. Till följd av rambeslut har na-
tionella normer på straffrättens område ändrats på många olika sätt. Mest märkbar 
har förändringen varit på terrorism-området: ett helt nytt kapitel, SL 34a kap. (L 
17/2003) skapades för att implementera terrorismrambeslutet. Rambesluten och 
Unionens andra beslut berör för tillfället fjorton olika ämnesområden, och gäller 
förutom terrorism bl.a. skyddet av EU:s ekonomiska intressen mot korruption, pen-
ningtvätt, människohandel, bekämpning av rasism och xenofobi, penningfalskning 
och vissa former av betalningsmedelsbedrägeri. 

Till följd av rambesluten har den nationella rättens kriminaliseringar och straff-
hot ändrats. Sett från en kriminalpolitisk synvinkel har utvecklingen genomgående 
22  UN doc, SC Res. 1373 (2001), 28.9.2001. 
23  KOM(2007) 373 slutgiltig, 3.7.2007, punkt 118. 
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inneburit att straffansvaret utvidgats och straffen skärpts. Ett exempel på detta är 
normerna gällande människohandel i strafflagens 25 kap. (L 650/2004).24 

Normerna angående terrorismbrott kommer knappast att användas speciellt ofta i 
Finland. Icke desto mindre bör man lägga märke till att stadgandena på detta område 
representerar avsteg från de traditionella allmänna lärorna angående straffansvar.25 
Till exempel är stadgandet om ledandet av en terroristgrupp, som grundar sig på 
rambeslutets andra artikel, ett resultat av en besvärlig kompromiss, då upp till 15 års 
fängelse enligt rambeslutet skall vara straffhotet för personer som begått detta brott. 
Implementeringen sköttes så att ledaren straffas förutom för ledandet av terrorist-
gruppen för en rad andra terroristbrott, så att man med hjälp av reglerna i SL 7 kap. 
kommer till det resultat som rambeslutet kräver. På samma gång lyfts dock också 
frågan om ledarens ansvar för andra gruppmedlemmars aktiviteter fram. Kommis-
sionen publicerade i november 2007 en rapport, i vilken man tog ställning till ifall 
medlemsländerna implementerat detta rambeslut korrekt. Finland verkade ha klarat 
sig utan problem.26 Den tidigare rapporten i samma ämne publicerades år 2004.27 

Inom ramen för Europarådet har en konvention för förebyggande av terrorism 
uppgjorts år 2005 (CETS 196), vilken Finland även skrivit under och som trätt i kraft 
1.6.2007. Implementeringen av denna konvention kräver att vissa av terrorismkri-
minaliseringarna utvidgas.28 Enligt konventionens femte artikel skall offentlig upp-
vigling till terrorism göras straffbart. Finland har dock ansett att eftersom SL 17:1 
stadgar om offentlig uppvigling till brott så täcks redan konventionens skyldigheter 
av denna regel, så länge som nämnda brott läggs till de terrorismbrott som ingår i SL 
34a:1. 

I och med omarbetningen av lagen kriminaliseras som separata brott skolning 
för terrorismändamål (SL 34 a: 4 a) och värvning för att utföra terrorismbrott (SL 
34a:4b). Kriminaliseringen för understödjande av en terroristgrupps verksamhet (SL 
34a:4) utvidgas på samma gång så att straffbarhet för understödjande inte längre 
kräver att terrorismbrottet eller försök till detta begås. Detta utvidgar stadgandenas 
tillämpningsområde avsevärt. Skälet till den nya linjedragningen är konventionens 
åttonde artikels utsaga om att det inte förutsätts att ett terrorismbrott faktiskt begås 
för att en handling skall ses som ett brott enligt konventionens 5-7 artiklar. 

Enligt lagutskottet förutsätter en konsekvent kriminalpolitik att upphävandet 
av kravet på accessoritet beträffande de nya kriminaliseringarna även utsträcks att 
gälla tidigare genomförda kriminaliseringar av understödjande av terroristgrupper 
(se LaUB 9/2007 rd). Enligt lagutskottets betänkande gav riksdagen ett utlåtan-
de som ger regeringen i uppgift att utreda ”ifall de förberedande handlingar som  

24  Rådets rambeslut om bekämpande av människohandel, EGT L 203, 1.8.2002. 
25  Se Lindstedt, Jukka, ’Vilket är förhållandet mellan EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism och de 
grundläggande fri-och rättigheterna?’ JFT 138 (2002), 4-5, s. 436-451.
26  Kommissionens berättelse 6.11.2007, KOM (2007) 681 slutgiltig. 
27  Commission Staff Working Paper. COM 2004, 409 final. 
28  Se RP 81/2007. 
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nuförtiden ingår i straffrättslagstiftningen är enhetliga och motsvarande vad ett ef-
fektivt arbete mot allvarliga brott kräver”.29 

Säkerhet och straffrättens fragmentering4. 

Europeiseringen av straffrätten för med sig en ny dimension till den mer allmänna 
förändringen av detta rättsområde. Helt klart har en del av de element som berörs av 
europeiseringen varit centrala objekt för förnyelse i Norden också i övrigt. Frågor 
som den juridiska personens straffansvar och straffbarhet för miljöförstöring är inte 
som sådana nya för straffrätten. Det är även naturligt att europeiseringen av straffrät-
ten måste tolkas i förhållande till förändringstendernserna inom den internationella 
straffrätten. 

I Finland har man redan vant sig vid diskussionen om rättens fragmentering och 
koherens.30 Även inom straffrätten har man talat om hur rätten fragmenteras i små 
fack, som lever efter sina egna bakgrundsprinciper och inte längre arbetar efter ge-
mensamma allmänna läror. Om man kan säga att man i Finland accepterar strafflag-
stiftningens inre fragmentering i exempelvis traditionella brott och ekonomiska brott 
som en utgångspunkt31 kan på samma gång konstatera att europeiseringen har fört 
med sig ett betydande mervärde till diskussionen. På europeiseringsfältet producerar 
exempelvis rambeslutens stadganden genom den nationella implementeringen verk-
ningar som förstärker fragmenteringen.32 Europeiseringen för å andra sidan också 
med sig nya former av fragmentering, då tonvikten i kampen mot gränsöverskridande 
allvarlig brottslighet för de straffrättsliga normerna närmare säkerhetsregimens om-
råde. Den politik som straffrätten förverkligar får då nya färger och man kan anta att 
dessa nya betoningar har verkningar även på de allmänna läror som svarar för straff-
rättssystemets koherens. I praktiken breddas området för den enskildas straffansvar. 

Det klaraste exemplet på detta är terrorismstraffrätten, men även åtgärderna mot 
organiserad brottslighet visar på samma utveckling.33 Det verkar som allt klarare 
skillnader kan ses i hur straffrättssystemet svarar mot olika fenomen. I EU-straff-
rätten möter den nationella straffrätten dylika säkerhets-maximerande regimer, som 
har starkare och bredare verkningar än vad vi är vana vid. Till exempel gällande  

29  RS 107/2007 rd. Lag om ändring av strafflagen 1307/2007; om nämnda lags ikraftträdande stadgas 
genom förordning, som ännu i skrivande stund inte har getts. 
30  Se senast Tuori, Kaarlo, Oikeuden ratio ja voluntas. Helsingfors 2007, till stora delar.
31  Se t.ex. Lahti, Raimo, ’Rikosvastuun kohdentamisesta yhteisössä ja sen sääntelystä’, Lakimies 8/1998, 
s. 1271-1284, s. 1274 och samma, ’Talousrikosoikeuden yleisistä opeista’, i verket Lahti, Raimo – Kopo-
nen, Pekka (red.), Talousrikokset. Helsingfors 2007, s. 3-28, spec. s. 20-24. . 
32  Som temaområde har straffrättens fragmentering behandlats utförligt av Sakari Melander, se Melander, 
Sakari, ‘The Differentiated Structure of Contemporary Criminal Law’, i verket Nuotio, Kimmo (red.), 
Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Helsingfors 2007, s. 189-206. 
33  Som exempel kan kriminaliseringen av deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verk-
samhet i SL 17:1 a §, L 142/2003. 
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terrorism, människohandel, penningförfalskning och narkotikabrott har medlemslän-
derna tillsammans definierat ett sätt att närma sig problemen, som sedan används 
både i den nationella rätten och politiken. EU:s många myndigheter säkerställer att 
målen uppnås.34 De nationella polismyndigheterna deltar aktivt i det förebyggande 
arbetet mot dessa hot och inriktar sina resurser på inhämtandet av information. På 
säkerhetsområdet går således straffrätten och polisverksamheten sida vid sida beträf-
fande styrning, utveckling och internationellt samarbete.

Glimtar av en dylik säkerhetsorienterad kriminalpolitik fanns dock redan innan 
EU, och exempelvis terrorism har ju som fenomen erkänts långt tidigare. Till dessa 
fack av säkerhetsinriktad kriminalpolitik kan man räkna till exempel narkotikastraff-
rätten, som gällande sina värderingar och principer har gått sin egen väg i den finska 
rätten. För de säkerhetsorienterade områdena har kontrollsträvan varit viktigare än 
andra målsättningar. I och med EU:s starka inverkan är det enklare att känna igen 
detta områdes ideologiska särställning, när exempel ställs sida vid sida. 

Jag vill inte säga att säkerhet inte skulle vara ett viktigt och värdefullt mål för 
straffrätten; problematiskt är dock ifall detta synsätt görs till ett instrument för en allt-
för smal inriktning av straffrätten. Också säkerhetsbegreppet kräver ett mångsidigt 
angrepssätt.35 Det är, enligt min åsikt, en stor lycka att exempelvis ungdomsstraff-
rätten inte alltför starkt hamnat i klorna på detta kontrollparadigm, utan har lyckats 
behålla sin mera allmänna sociala natur. 

Människohandel är ett svårt område att lagstifta om. Det är till sin natur ett in-
ternationellt fenomen, på samma sätt som narkotikahandeln. Människohandeln hör 
alltså samman med en uttalat organiserad, gränsöverskridande brottslighet. Det är 
förståeligt att huvudparten av den kriminalpolitiska uppmärksamheten fästs vid dy-
lika fenomen. På samma gång leder dock denna frågeställning till att de offer, vars 
väl och ve straffrättssystemet är skapat för att skydda, nästan tvunget kommer att 
bli definierade som en del av fenomenet som man arbetar mot – den organiserade 
brottsligheten. På samma gång blir de också objekt för kampen, eftersom man enbart 
med deras hjälp och bistånd kan komma tillräckligt nära den brottsliga verksamheten. 
Ett mycket smalt säkerhets- och kontrollinriktat synsätt minskar på möjligheterna att 
fästa uppmärksamhet vid olika aspekter av denna problematiska frågeställning.36 

Om frågan rörde sig om att hitta sätt för att hjälpa offren för människohandel 
skulle betoningarna säkert vara annorlunda. En liknande situation kan man också 
se i den säkerhetsorienterade straffpolitiken gällande narkotikabrott. Genom att an-
vända sig av narkotikamissbrukare kan man komma tillräckligt nära den organise-
rade brottsligheten, men priset man betalar är att det blir svårare att göra ingrepp i de 
samhällsstrukturer som leder till narkotikamissbruk. 

34  Angående terrorismlagstiftning se Jung, Heike, ‘Uses and Abuses of Criminal Law Responses to Terror-
ism’, i verket Nuotio, Kimmo (red.), Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Helsingfors 2007, s. 97-109. 
35  Om diskussionen exempelvis Loader, Ian – Walker, Neil, Civilizing Security. Cambridge, Cambridge 
University Press 2007. 
36  Roth, Venla, ’Paritusta vai ihmiskauppaa?’ Defensor legis 4/2007, s. 419 ff. 
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På grund av nämnda skäl är det berättigat att oroa sig för att en smal utgångspunkt 
tagen i säkerhet och kontroll leder till att kriminalpolitiken kommer att representera 
ett än smalare område av rationalitet. En dylik medveten strävan till effektivitet in-
strumentaliserar politiken än mer, men eftersom utvärderingskriterierna för effektivi-
tet på samma gång ändras är det svårt att veta ifall de valda förfaringssätten samtidigt 
optimalt stöder strävandet efter säkerhet.

Fragmenteringen ger uttryck för en förgrening och splittring i de kriminalpoli-
tiska målsättningarna. En förstärkning av den starkt säkerhetsorienterade modellen 
och en splittring från den bredare kriminalpolitiska modellen, som representerat en 
strävan mot social rättvisa, förskjuter den ibördes prioriteringen mellan de olika mål-
sättningarna. 

Säkerhetsretorik, som är typisk för diskussionen i EU:s offentliga dokument som 
behandlar hot från brottslighet och kraven på motstånd mot brottslighet är i detta fall inte 
enbart retorik. Den egentliga målsättningen med sättet att tala är att ändra inriktningen 
för kriminalpolitiken, så att man på samma gång accepterar straffrättens fragmentering. 
Genom att ta som utgångspunkt att förändringen är riktig kan man granska fenomenet 
närmare och möjligtvis komma till en förståelse om den pågående förändringens natur 
och dimension, och om EU:s roll i förverkligandet av denna förändring.37 

Strävan mot säkerhet lösgör på ett sätt straffrätten från sin etiska dimension, då 
man i strävan för maximering av säkerheten undviker risker till varje pris. Därför 
kan man heller inte lita på att de rättsliga normerna har en tillräcklig effekt på möj-
liga brottslingar. Reaktionerna på säkerhetshot är neutrala och breda, och stöder sig 
samtidigt på många olika tillvägagångssätt. Soft law komplementerar den bindande 
lagen. Det är paradoxalt att det neutrala strävandet mot säkerhet är en följd av extrem 
moralism: behovet att döma ett fenomen som omoraliskt. 

Om det faktiskt är så att EU:s kriminalpolitik leds av snävt omfattande strävanden 
mot ökad säkerhet och kontroll är det av yttersta vikt att uppmärksamma vilka ämnen 
som ges stämpeln av gemensamma problem. Den säkerhetsorienterade kriminalpo-
litiken kan, nämligen, utvidga sitt arbetsfält bortom det ursprungliga och därmed 
erbjuda en allmän modell för en ny kriminalpolitik. Om vi talar om motståndet mot 
terrorism får man nog anse det förståeligt att den kriminalpolitiska orienteringen ba-
serar sig på ett behov att kontrollera allt samröre med terrorism. Och om vi talar om 
de verkliga terroristerna är säkerhetsaspekter viktiga. Men man kan ändå fråga sig 
ifall det är sakligt att utsträcka samma logik av maximal repression till randområden, 
såsom terroristernas umgängeskretsar och andra mindre aktörer. Frågan rörande defi-
nitionen av straffbarhetens gränser kommer på samma gång att innebära uppsättandet 
av gränser för en viss kriminalpolitisk rationalitet. En säkerhetsorienterad kriminal-
politik leder helt klart till att gränserna för straffrättsligt ansvar utvidgas och bryter 
därmed med vissa av den klassiska straffrättens läror om medverkan 
37  Ari Hirvonen har behandlat förhållandet mellan den europeiska straffrätten och ”säkerhetseuropa” i sin 
artikel’Uusi matka uuteen kriminologiaan’, i verket Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII, Pekka Koskiselle 
1.1.2003 omistettu. Helsingfors 2003, s. 71-88, spec. s. 77-79. 
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Kärnan för säkerhetsparadigmet är brottsprevention i stadiet före brotten ha be-
gåtts. Straffbarheten skall utsträcka sig till ett så tidigt skede att säkerhetsmyndighe-
terna effektivt kan åtgärda misstänkta projekt långt innan de förverkligas. Straffpro-
cessen är bara en form av nödvändigt efterspel till denna prevention. Det har sagts att 
i kriget mot terrorism har även den rättsliga sidan ett förhållande till krigsjuridiken. 
Kravet på en definition av terrorism är inte bara en följd av nödvändigheten att skapa 
ett gemensamt kriminalpolitiskt synsätt, utan även av nödvändigheten att rättfärdiga 
vissa militära attacker mot terroristiska mål.38

Till föregående ämne hör frågan om ifall kriminalpolitiken måste förverkligas 
med samma betoningar i den nationella rätten som på den europeiska nivån. Kunde 
man tänka sig att politiken på det nationella planet skulle urskiljas till att bli en annan, 
eller till exempel att den skulle berikas och kompletteras med argument och synsätt.

I princip är det inte nödvändigt att anse att all retorik, med vilken exempelvis 
straffrättsliga rambeslut motiveras, skulle vara direkt bindande för den nationella lag-
stiftaren eller lagtillämparen. Däremot visar redan exemplen på hur den nationella 
rätten tidigare förändrats på att dylika politiska hållpunkter rätt enkelt nästlar sig in 
i det nationella systemet. Detta förklaras även av naturen på de rättsinstrument som 
används för att harmonisera nationella rättssystem: ju mer precisa de är desto mindre 
rörelseutrymme ger de den nationella lagstiftaren. 

Utformningen av en säkerhetspolitisk straffrätt inom EU:s tredje pelare är inte 
som fenomen speciellt utforskat. Man kan anta att EG:s / EU:s specialnatur i sig har 
främjat uppkomsten av en dylik politisk arkitektur. Den starka betoningen på ekono-
misk effektivitet och/eller det effektiva genomförandet av en viss politik inom den 
första pelaren ger på sitt eget sätt uttryck för en speciell, och ofta från den nationella 
rätten skild politisk orientering. Inom gemenskapsrätten har man också skapat den 
modell för rättslig styrning, mot vilken inrikes- och säkerhetsfrågor oavbrutet rör sig. 
Unionens straffrättsliga kompetens rör också delvis de politiska områden som hör 
samman med gemenskapsrätten, och därmed skapas också samband mellan pelarna. 

Subsidiaritetsprincipen och närhetsprincipen säkrar att gemenskapsrätten och 
Unionens rätt inte får oavsedda effekter i medlemsländernas nationella rättssystem. 
Det är hur som helst klart att Unionens politik indirekt påverkar den nationella poli-
tiken. Den skapar en modell för den nationella rätten, vilken man kan följa också när 
Unionen inte explicit kräver det. Kriminalpolitikens allmänna utvecklingstrender i 
Europa under den senaste tiden kan ha att göra med en dylik ideologisk förändring, 
som innebär en genomgående betoning av säkerhets- och kontrollmålsättningar – inte 
bara på de områden där man redan vant sig vid detta.

EU:s kriminalpolitiska orientering leder till ett ökat tryck på den nordiska kri-
minalpolitiken. Detta gäller speciellt säkerhetsfrågor. I dessa frågor flyttar man sig 
medvetet längre bort från den traditionella rationella och humana kriminalpolitikens 
principer. Därför är den kriminalpolitiska fragmenteringen på den nationella nivån 
38  Fletcher, George P., ‘The Indefinable Concept of Terrorism’, Journal of International Criminal Justice, 
Special Issue, 4 (2006), s. 894 – 911, spec. s. 897.
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samtidigt ett sätt att upprätthålla den nordiska traditionella kriminalpolitiken på de 
områden, där säkerhetssynpunkter inte kräver en ändring av kriminalpolitiken. 

Det är ännu möjligt att se att de centralaste bitarna av den nationellt förnyade 
straffrätten ger uttryck för en social rättsuppfattning. Modern finans-, miljö- och 
arbetsstraffrätt är ännu, även om deras ansvarsläror förnyats, förbundna med den 
nordiska kriminalpolitikens tradition. Betoningen av dessa områden har förutsatt att 
straffrätten följt efter och försökt ta itu även med frågor rörande dylika fenomen. En 
straffrätt, som inte skulle röra sig i denna riktning, skulle vara i farozonen att förbli 
traditionell på ett helt felaktigt sätt. En sådan straffrätt skulle inte heller ge uttryck för 
rättssystemet i sin helhet. Straffrättsvetenskap behövs för att konstruera den utveck-
ling som behövs.

En snäv säkerhetsorienterad politik representerar inte en likadan gemensam mo-
dernisering av straffrätten. Den tar inte så samma sätt avstamp i indelningen mellan 
traditionell/moderniserad som den tidigare diskussionen om straffrättens fragmen-
tering hänvisade till. Säkerhetspolitik för snarare straffrätten till ett förmodernt sta-
dium, mot en politirätt, där straffrättens gränser i förhållande till polisverksamheten 
och administrationen är oklara och där straffrätten evalueras genom mått på direkt 
effektivitet. Hänvisningen till förmodernism är självfallet enbart bildlig. Med modern 
förvaltning kan man göra mycket mer än vad man gjorde förr. 

Splittringen mellan den säkerhetsorienterade och den övriga kriminalpolitiken är 
djupare än den skillnad som skapas mellan traditionella och moderna brott på den na-
tionella nivån, eftersom den ger uttryck för förändringar i politikens grundläggande 
värderingar på en kvalitativ nivå. Detta förklarar på samma gång varför till exempel 
straffrättens allmänna läror kan tillämpas på moderna brott genom omtolkningar och 
rättsvetenskaplig utveckling, emedan området för kvalitativt ny reglering föder ett 
behov av att uttalat ta avsteg från de traditionella rättsliga principerna, såsom de all-
männa lärorna om straffansvar. I detta avseende kan förändringar i de allmänna läror-
na tas som indikatorer på förändringar i kriminalpolitiken. I säkerhetstänkandet vill 
man eliminera möjligheten till att begå brott och reagera preventivt, och inte såsom 
man traditionellt gjort vänta tills det är möjligt att reagera på ansvaret i efterhand.

Denna upptäckt ger skäl att anta att också EU:s kriminalpolitik kan innehålla 
områden som inte har en så stark betoning på säkerhetsmålsättningar och att det finns 
områden även inom EU:s linjer som kunde föras närmare den sociala rättens modell. 
Detta kan antas gälla speciellt några fack inom den ekonomiska brottsligheten, ar-
bets- och miljöstraffrätten. Hur som helst kan man nog påstå att det är utmärkande för 
EU:s kriminalpolitiska orientering att säkerhetsaspekterna betonas. 

Från gemenskapsrättens synsätt granskas straffrätten som ett instrument för ga-
rantin för en effektiv implementering. Kravet på effektiv implementering som sådant 
kan lämnas förhållandevis ospecificerat om man granskar saken i ljuset av den tra-
ditionella diskussionen om straffrättens rättfärdigande. I generaladvokat Mazáks nya 



394 Kimmo Nuotio

avgörandeförslag angående rambeslutet om fartygsavfall39 erkänns kanske för första 
gången officiellt gemenskapsrättens problematiska syn på straffrättens metoder för 
granskning av nödvändighet.40 

Internationell straffrätt, speciellt dess kärnområde, utgör ett intressant specialfall. 
Är det här frågan om samma säkerhetspolitiska linje, eller representerar den interna-
tionella rätten ändå kanske den traditionella ”upplysta straffrätten” som traditionell, 
nationell straffrätt ger uttryck för? Man kunde kanske säga att internationell rätt hittar 
sin plats i detta straffrättsliga moderniseringsprojekt mellan dessa två ytterligheter, 
och förmedlar på samma gång båda synvinklarna. Ett starkt band till den humanitära 
rätten och den kosmopolitiska etiken samt till straffrättens tradition knyter den inter-
nationella straffrätten till den klassiska straffrätten, emedan dess krav på effektivitet, 
sambandet med en större helhet av krig och säkerhet samt internationell politik och 
inte minst behovet av att utveckla och förnya ansvarsdoktrinerna binder samman 
den internationella rätten med den växande säkerhetsorienterade regimen. Den Eu-
ropeiska Unionen har förbundit sig till det internationella straffrättsprojektet och ger 
tillsammans med sina medlemsländer processen ett starkt stöd.41 

Motkrafter5. 

Den kriminalpolitik som förs i den Europeiska Unionen formar medlemsländernas 
nationella kriminalpolitik. Dock ställer speciellt den kriminalpolitik som särskilt 
starkt betonar effektivitet och säkerhet en rad gränser och ramar. På den europarätts-
liga nivån uppställs dessa ramar av Unionens förbindelser till grundrättigheter och 
mänskliga rättigheter samt av de gränser som kan påföras Unionens straffrättsliga 
kompetens. Av olika orsaker har inte dylika rättsskyddssynvinklar getts full vikt på 
den europarättsliga nivån, vilket i sin tur har lett till att skillnaderna mellan europarät-
ten och den nationella rätten har betonats. 

På denna nationella rättens nivå är motrörelserna mot denna utveckling natur-
ligtvis grund- och människorättsåtaganden på det nationella planet samt de krimi-
naliseringsprinciper, straffrättens lagstiftningsprinciper och de allmänna läror som 
utvecklats på nationell nivå. Dylika synsätt som man måste fästa uppmärksamhet 
vid när Unionens rätt implementeras nationellt säkrar å sin sida det nationella rätts-
systemets enhetlighet. 

Jag skulle säga att den nationella implementeringen av skyldigheter med ursprung 
i internationell eller europarättslig nivå relativt lätt för in främmade material i det 

39  Opinion of Advocate General Mazák, 28.6.2007; ärendet C-440/05 Commission v. Council. 
40  Se också t.ex. Nuotio, Kimmo, ‘The Rationale of the Nordic Penal Policy Compared with the European 
Approach’, i verket Nuotio, K. (red.), Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Helsingfors 2007, spec. s. 
169-172.
41  Om ämnet Nuotio, Kimmo, ‘Criminal Law of a Transnational Polity’, Müller-Dietz et al (red.), FS 
Heike Jung. Nomos Verlag, Baden-Baden 2007, s. 685-698.
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nationella rättssystemet och att det kräver en viss omformning av det nationella 
rättssystemet för att smälta och omfatta det nya. Om man inte lyckas i detta kan 
följden vara att stadgandena blir olika och överraskande i den nationella kontex-
ten.

I den finska rätten kan man hitta motrörelser som sätter gränser för den euro-
parättsliga straffrättens påverkan på den nationella straffrätten i tidigare nämnda 
sammanhang. Till de nationella särdragen hör att Finlands straffrätt sedan länge 
varit väl beredd på att ta emot krav från ett effektiviserat regionalt samarbete. Det 
nationella förnyelseprojektet angående straffrättslagstiftningen hade nått märkbara 
resultat redan innan Finlands EU-medborgarskap. Grundrättsreformen år 1995 för-
stärkte de lagstiftningsprinciper som gällde kriminaliseringar, vilket gavs uttryck 
bland annat genom att principen om lagbundenhet lyftes upp till grundlagsnivå.42 
Och efter sagda reform har riksdagens grundlagsutskott helt klart aktiverat sig 
också gällande tolkningen av legalitetsprincipen.43 Utskottet har också när olika 
lagförslag behandlats aktivt deltagit i tolkningen av de ramar som uppsätts för en 
godkännbar straffrättslagstiftning genom den nationella grundlagen. Lagutskottet 
har i förhandlingen om olika instrument aktivt deltagit i linjedragningen av Fin-
lands åsikter och i genomförandet av dessa instrument försökt tillse att de lagänd-
ringar som genomförs på ett tillräckligt sätt uppmärksammar grundprinciperna i det 
finska rättssystemet.44

Enligt min åsikt ger detta drag i den finska lagstiftningen uttryck för en viss sorts 
konstitutionalism. Genom att stärka bandet mellan straffrätt och grundlag har man 
ökat möjligheterna att rättsligt motivera de gränser som finsk lagstiftning uppställer 
för nationella kriminaliseringar. Det stöd som de straffrättsliga principerna sålunda 
får av grundlagsnormerna har stärkt dessa principer, vilket varit av betydelse när 
den internationella normsamlingen i allt större grad har börjat kräva att lagstiftning 
via fragmentering verkställer kraven från framväxande specialregimer. 

Man har försökt förstärka den finska straffrättens principiella koherens genom 
att förnya lagstiftningen i förväg, i sista hand med utgångspunkt från de allmänna 
principer som framtogs i Straffrättskommitténs arbete. Även om denna helhetsre-
form till sin egna form ändrades under tidens gång gav den ändå förutsättningar på 
det politiska och principiella planet till en tämligen välorganiserad normhelhet. Å 
andra sidan är det möjligt att arbetet på helhetsreformen på samma gång förde med 
sig att element som inte hörde till helheten eller som inte så bra passade in på denna 
förbisågs på ett problematiskt sätt. Exempelvis ansvarsfrågorna i samband med 

42  Melander, Sakari, ‘Kriminaliseringsprinciper och förutsättningar för begränsning av grundläggande 
fri-och rättigheter’, NTfK 89 (2002) 4, s. 237-258.
43  Som ett exempel kan nämnas GrUU 48/2002 rörande implementeringen av rambeslutet angående ter-
rorism (RP 188/2002), i vilket man betonade laglighetsprincipens krav på bestämdhet när man avviker från 
de vanliga lärorna om medverkansansvar.
44  Se t.ex. LaUB 26/2002 rp i anknytning till RP 183/1999, som berörde kriminaliseringen av deltagande 
i en brottsorganisations verksamhet. 
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kriminaliseringen av terrorismbrott och deltagande i kriminella organisationers 
verksamhet borde ha behandlats redan i samband med lagberedningen angående 
straffrättens allmänna läror.45 

I själva verket behandlades inte frågan om straffrättens fragmentering desto mer 
i reformarbetet. I det sista skedet av arbetet med förnyelsen av de allmänna lärorna 
rörde man också enbart kort vid ämnet, mer specifikt i samband med granskningen 
av ifall speciella normer angående allokeringen av ansvar var nödvändiga.46 Man 
kan nog säga att straffrättens internationella och övernationella band fick en biroll i 
strafflagsprojektet.47 

Som avslutande kommentar kan man säga att både EG- och EU-rätten har en 
försvagande effekt på den nationella rättens koherens. I gemenskapsrätten förklaras 
detta med att frågan om straffrättsliga mekanismers nödvändighet inte ställs emedan 
straffrätten erbjuder ett nödvändigt instrument för effektiv implementering av ge-
menskapsrätten. Detta i sin tur gör det svårt att hålla fast vid bland annat kriminali-
seringsprinciper. Inom den tredje pelaren är straffrätten i sig som ämne närvarande, 
men på grund av de teman och ämnen som pelaren omfattar bildas oundvikligen en 
spricka mellan det europeiska sättet att närma sig problemen och den traditionella 
finska straffrätten. 

Harmonisering genom en säkerhetsorienterad straffrätt skapar problem för straff-
rättssystem som den finska, i vilka man strävat till att skapa enhetlighet med utgångs-
punkt från andra ideologiska utgångspunkter. Nationella motrörelser aktiveras för att 
motarbeta de negativa influenser som den europeiserade lagstiftningen för med sig 
på det nationella rättssystemet, men det är tydligen så att motkrafterna inte är särskilt 
effektiva. 

Domstolarnas aktivering6. 

Det område av frihet, rättvisa och säkerhet som skapades i början av 2000-talet åstad-
koms till stor del genom lagstiftningsåtgärder. Vid sidan av detta har en viktig utveck-
ling också skett i förhållande till domstolarnas aktivering på området. EG-domstolen 
har gett några viktiga avgöranden, som för sin del klargör betydelsen av de straffrätts-
liga normerna och deras position i europarätten. De viktigaste besluten rör bland an-
nat den straffrättsliga lagstiftningskompetensen och rambeslutens tolkningsverkan. 

EG-domstolen tog år 2005 ställning i debatten om huruvida gemenskapsrät-
ten kunde medföra skyldigheter för medlemsländerna att ta i bruk straffrättsliga  

45  Lahti, Raimo, ’Rikosoikeuden yleisten oppien uudistamisesityksen arviointia’, i verket Rikosoikeudel-
lisia kirjoituksia VII. Pekka Koskiselle 1.1.2003 omistettu. Helsingfors 2003, s. 137-153, spec. s. 152. 
46  Se RP 44/2002 angående straffrättens allmänna läror, s. 40-41. 
47  Angående det speciella öder för kriminaliseringen av tortyr se Nuotio, Kimmo – Hannula, Ilari, ’Kidu-
tuksen kriminalisoinnista kansallisessa oikeudessa’, Oikeus 2007 (36) 2: s. 132-146.
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sanktioner på miljöskyddets området.48 Medlemsländerna motsatte sig en dylik tolk-
ning, men domstolen ansåg att även om gemenskapsrätten inte omfattade en allmän 
straffrättskompetens så hade heller inga former av sanktioner undantagits från de 
medel som stod till förfogande. Straffrättslagstiftningen och straffprocessens normer 
hörde alltså inte i sig till gemenskapens kompetens. Enligt domstolen hindrade detta 
dock inte att ”gemenskapens lagstiftare förverkligar åtgärder i anknytning till med-
lemsländernas straffrätt, om detta anses nödvändigt för den fullständiga effektiviteten 
av antagna miljöskyddsnormer eftersom ibruktagandet av effektiva, proportionella 
och varnande straffrättsliga sanktioner på det nationella planet är ett nödvändigt med-
el i kampen mot grova miljöbrott”.49 Till EG-domstolens uppgifter hörde att övervaka 
att man inte genom rambeslut lagstiftande om ärenden tillhörande gemenskapskom-
petensen, och därför upphävdes rambeslutet. 

Domen visade att tolkningen enligt vilken all straffrättslig harmonisering på 
grund av avsaknaden av straffrättslig kompetens skulle ske under den tredje pelaren 
var felaktig. Även efter detta är det dock en öppen fråga hur långtgående straffrättslig 
kompetens EG-samarbetet faktiskt har. Begränsas denna kompetens till den effektiva 
implementeringen av gemenskapens miljöskyddslagstiftning eller kunde kompeten-
sen utvidgas även till andra politiska områden av gemenskapsrätten? Och hur detalje-
rad får den straffrättsliga regleringen som sker genom direktiv på gemenskapsrättens 
område vara? 

EG-domstolen fick en ny möjlighet att utreda frågan när den tog ställning till en 
annan klagan, i vilken kommissionen krävde att ett rambeslut skulle hävas på grund 
av att den straffrättsliga reglering som ingick i rambeslutet borde ha skett genom 
gemenskapsrättsliga instrument. Igen motsatte sig medlemsländerna kommissionens 
tolkning. Generaladvokat Mazák gav ett mycket utförligt beslutsförslag i ärendet, i 
vilket han följde kommissionens åsikt att kompetensen som gemenskapsrätten för 
med sig sakta har utvecklats och breddats även till fler än miljöskyddets områden. 
Generaladvokaten fäste dock på samma gång uppmärksamhet vid att kravet på ef-
fektivitet inte kan utvärderas på samma sätt som straffrättsliga normers natur, varför 
detta sätt att lagstifta kan ha problematiska effekter.50 

EG-domstolen upphävde även detta rambeslut men lämnade ännu öppen frå-
gan om hur bred den tysta straffrättsliga kompetensen utanför EG:s miljöskyddsrätt 
egentligen är. I avgörandet sades explicit att bestämningen av formen och nivån på de 
tillämpbara straffrättsliga sanktionerna inte hör till gemenskapens kompetens, och att 
man därför inte angående dessa frågor kan lagstifta genom direktiv.51 Om lagstiftning 
till denna del eftersträvas hör den till den del av rätten som regleras via rambeslut. 

48  Ärende C-176/03 Kommissionen vs. rådet, EGT C 315, 10.12.2005. 
49  För en bredare granskning se Vervaele, John A.E, ‘The European Community and Harmonization of the 
Criminal Law Enforcement of Community Policy. A Cessio Bonorum from the Third to the First Pillar’ i 
verket Nuotio, Kimmo (red.), Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Helsingfors 2007, s. 119 ff.
50  Ärende C-440/05 Kommissionen vs. rådet, generaladvokat Mazáks avgörandeförslag, 28.6.2007. 
51  Ärende C-440/05, EG-domstolen, dom 23.10.2007, punkter 52-74, spec. om sanktioner punkt 70.
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En annan betydelsefull förnyelse är den i Pupino-avgörandet fastställda läran 
om att rambeslutens stadganden har en tolkningseffekt när nationell rätt tillämpas.52 
Denna regel har betydande effekt speciellt på nationella processuella regler när frå-
gan på något sätt är reglerad i ett rambeslut. EG-domstolen har dessutom behandlat 
bland annat ne bis in idem –regelns tillämpbarhet i gränsöverskridande brottmålsrät-
tegångar53, den straffrättsliga legalitetsprincipen54 och naturen av det rambeslut som 
innehåller stadganden om den europeiska arresteringsordern.55 Den första instans-
rätten har behandlat frågor rörande terrorism, speciellt de s.k. terroristlistorna och 
frysandet av tillgångar till följd av dessa.56 Under de senaste tre åren har EG-dom-
stolen och den första instansrätten gett åtminstone 25 avgöranden i vilka gränserna 
för den europeiska straffrätten tas upp. 

För tillfället kanske principiellt den mest spännande tematiken rör sig kring de 
s.k. terroristlistorna och frysandet av tillgångar tillhörande individer eller privata 
organisationer. Här dyker nämligen problemet beträffande EG- och EU-rättens för-
hållande till internationell rätt, och då särskilt till avgöranden av Förenta Natio-
nernas säkerhetsråd upp. Ekonomiska sanktioner riktade mot terroristgrupper och 
deras stödorganisationer grundar sig på beslut av säkerhetsrådets sanktionskom-
mitté. Individer har ingen ställning i detta förfarande. Det samma gäller individens 
ställning inom EG och EU, när man på ett europeiskt plan fattar rättsligt bindande 
beslut. Det handlar sig alltså om verkställande av internationella förpliktelser på ett 
europeiskt plan. Nyligen har EG-domstolen tagit i tu med den här problematiken. 
Det handlar om två skilda besvär i förfaranden mot kommissionen och rådet, där en 
privatperson och en privat organisation kräver att EG-domstolen ger dem rättskydd 
och annullerar de beslut som avser dem personligen. Dessa yrkanden är principiellt 
väldigt intressanta eftersom det är de (processuella) grundrättigheternas roll i EG-
rätten och EU-rätten överlag som står i centrum i övervägandena.57 

Skall de internationella förpliktelserna ges företräde, eller kan och bör el-
ler även måste EG-rätten garantera individernas grundrättigheter i varje typ av 
förfaranden när EG-rätten riktar sin rättsverkan mot intressen på individnivå?  
Frågeställningen påminner om de tidigare Kompetenz-Kompetenz -debatter som 
rörde sig om grundrättigheternas skydd i EG-rätten och EG-rättens företräde i för-
hållande till den nationella rätten. Ett skäl till att grundrättigheternas roll måste 
förstärkas på EG- och EU-rättens plan är nämligen att den internationella rätten 
inte har utvecklat dylika rättsskyddsaspekter tillräckligt, och att man inte heller 
52  Ärende C-105/03 Brottmålet mot Maria Pupino, EGT C 193, 6.8.2005, s. 3.
53  Senast ärendena C-288/05 Kretzinger och C-367/05 Kraaijenbrink. 
54  De sammanslagna ärendena C-387/02, C-391/02 och C-403/02 Berlusconi mm., Saml. 2005, s. 
I-3565. 
55  Ärende C-303/05 Advocaten voor de Wereld VZW. Gett 3.5.2007. 
56  Ärende T-47/03 Sison, ärende T-327/03 Stichting Al-Aqsa. 
57  Ärende C-402/05P Kadi vs. Rådet och Kommissionen, Opinion of Advocate General Poiares Maduro, 
delivered on 16 January 2008; Ärende C-415/05P, Al Barakaat Int Foundation vs. Rådet och Kommissio-
nen, Opinion of Advocate General Poiares Maduro, delivered on 23 January 2008. 



399Mod en EU-retlig strafferet?

helt kan föra över ansvaret för dessa rättskyddsaspekter på de nationella rättssyste-
men. De instrument som har använts tillåter inte detta. Den internationella rättens 
utveckling har egentligen skapat problemet, men EG-rättens och EU-rättens splitt-
rade strukturer och oklarheter i grundrättigheternas verkliga styrka och räckvidd i 
europarätten har för sin del fördjupat det. Det är ingen tillfällighet att det är frågor 
med anknytning till antiterrorismåtgärder det rör sig om. 

Också i den nationella domstolsverksamheten har frågor rörande straffrättens 
europeisering lyfts fram. Det är märkbart att Högsta domstolen under de senaste 
två tre åren har gett flera prejudikat på området. I avgörandet HD 2005:27 be-
handlades frågan om Ålands penningautomatförening, då föreningen på internet 
hade anordnat vadslagning och lotterier. Högsta domstolen ansåg att tre personer 
gjort sig skyldig till brott mot lotterilagstiftningen. I ärendet bad man inte om ett 
förhandsavgörande från EG-domstolen, utan Högsta domstolen klarade själv upp 
ärendets europarättsliga samband. 

Ärendet HD 2006:1 rörde importörens straffrättsliga ansvar enligt normer rö-
rande arbetsskydd när en som unionstypgodkänd hydraulisk press importerats till 
Finland och därefter visat sig vara farlig. I detta ärende bad Högsta domstolen om 
ett förhandsavgörande, och avgjorde ärenden när detta erhållits. Det visade sig att 
gemenskapsrätten mycket effektivt hindrade att straffansvar påfördes importören 
genom nationella normer. Också i ärendet HD 2007:11 bad Högsta domstolen om 
ett förhandsavgörande. Svaranden hade från Tyskland fört kring 10 000 flaskor 
starksprit till Finland, fastän dokumenten rörande flaskorna talade om sesamolja. 
I Finland krävdes myndigheternas tillstånd för import av starksprit och HD ville 
försäkra sig om att detta tillståndssystem stod i samklang med gemenskapsrätten. 
Det visade sig att gemenskapsrätten inte uppställde några hinder för att döma sva-
randena till straff för gärningarna.

I ett ärendet HD 2007:1 gällande en förverkandepåföljd till följd av brott ut-
reddes effekten av rambeslutet angående brottsvinning på sättet för beräkning av 
vinningen av brottslig verksamhet med uttalad hänvisning till Pupino-avgörandet. 
Också i avgörande HD 2005: 139 rörande den europeiska arresteringsordern och 
utlämnandet av en brottsling hänvisar man till tolkningseffekten av ett rambeslut. 

Om man jämför EG-domstolens och HD:s profil ser man en klar skillnad. EG-
domstolen är fortgående tvungen att utreda vissa ytterst svåra och till sin natur 
närmast statsförfattningsrättsliga tvister, som skapas mellan EU:s institutioner till 
följd av oklara kompetensstadganden. Det krävs av gemenskapsrättsliga eller uni-
onsbaserade instrument skall upphävas på olika grunder. Den tredje pelarens rättssys-
tem, som ännu är under utveckling, har tvingat domstolen att också tolka rambeslu-
tens rättsverkningar. Till exempel tolkningarna rörande ne bis in idem –förbudet har 
representerat ett nödvändigt steg framåt i utvecklingen av rätten, eftersom männis-
korättssystemet inte når fram till dylika situationer. Människorätten och grundrättig-
hetslärorna, till exempel de processuella rättigheterna, kommer säkert i framtiden att 
ha en mer framträdande roll. EG-domstolen är för tillfället tvungen att fundera över 
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hur djupt man vill gå i dylika ämnen. Ofta ges nämligen möjligheten att behandla 
dessa teman på ett generellt plan och hänvisa de svårare frågorna till de nationella 
myndigheterna. Å andra sida borde EG-domstolen även visa på vikten av dessa vär-
den, vars position inom europarätten kontinuerligt stärks.  

Högsta domstolen har till största delen rört sig på ämnesområden som rör den 
traditionella gemenskapsrättens rättsliga effekter på tillämpningen av nationell 
straffrättslig lagstiftning. Det är också viktigt att förhållandet mellan dessa om-
råden erkänns och utreds med tillräcklig noggrannhet, för faran är annars att av-
göranden som går emot gemenskapsrätten vinner laga kraft. Också rambeslutens 
tolkningseffekt kräver att liknande tankearbete utförs speciellt i förhållande till de 
processuella frågorna. Högsta domstolens ärenden har hur som helst inte varit spe-
ciellt radikala i förhållandet till europarätten. Högsta domstolen har till exempel 
visat på de centrala sätt på vilka europarätten har betydelse för den nationella til-
lämpningen av straffrätt. Detta är nödvändigt för att de finska domstolarna lär sig 
att känna igen europarättsliga frågor i den egna verksamheten. 

EU:s grundlagsfördrag och reformfördraget7. 

Finland ratificerade EU:s grundlagsfördrag i december 2006 även fastän det i det 
skedet redan var klart att fördraget som sådant inte skulle gå igenom. Vid midsom-
mar 2007 kom man under tysk ledning fram till ett förhandlingsresultat som inne-
bar att nya mellanstatliga förhandlingar kunde inledas om det s.k. reformfördraget. 
I reformfördraget (Fördraget om Unionens funktionssätt) är det meningen att man 
skall frånta det strandade grundrättsstadgandet alla hänvisningar till konstitutions-
karaktär. Å andra sidan strävar man i reformfördraget till att rädda de saker man 
redan kommit överens om angående förnyelsen av EU:s grundlag, såsom exempel-
vis upphävandet av pelarindelningen. Rent tekniskt skall detta genomföras genom 
att förnya gamla fördrag utan att de ersätts med nya. Om reformen kom man till 
politisk överenskommelse i Lissabon 18.-19. oktober och officiellt godkändes Lis-
sabonfördraget 13. december 2007.58 Ändringarna i fördragstexten skall på normalt 
sätt ratificeras av medlemsländerna, vilket kommer att ta åratal. Dessutom är slut-
resultaten inte heller denna gång säkrade.

Förnyelsen av den Europeiska Unionens fördragssystem skulle, om det går ige-
nom, ha betydande effekter på den straffrättsliga lagstiftningen. Avskaffandet av 
pelarsystemet skulle medföra att beslutsverksamheten underställdes gemenskaps-
rättsliga förfarandeformer. I beslutsverksamheten skulle inte längre enhälliga beslut 
krävas, vilket i sin tur skulle effektivera beslutsverksamheten i det utvidgade EU. Å 
andra sidan skulle som motvikt till denna utveckling ett nödbromssystem utveck-
las, till vilket medlemsstaterna kan ty sig om man anser sig ha förbundit sig till ett 

58  EGT C 306, 17. 12. 2007.
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bindande juridiskt instrument, med andra ord ett direktiv, som skulle stå i strid med 
grunderna för det egna rättssystemet. EU:s straffrättsliga kompetens skulle i för-
hållande till dagens läge mer precist avgränsas på fördragsnivån. De mest centrala 
nyheterna som ingick i grundlagsfördraget är ännu inkluderade: Det skulle finnas 
en kompetensnorm för harmoniseringen av de processuella rättigheterna. Principen 
om ömsesidigt erkännande skulle ännu finnas i fördragstexten. En utveckling av 
Eurojust- myndigheten till en europeisk åklagarmyndighet finns ännu med i beräk-
ningarna, men nytt är att överenskommelser om en sådan myndighet kunde göras 
också enbart av några av medlemsländerna.59 

Utvecklingen av den Europeiska Unionen har tidigare varit rätt ryckig och ock-
så aningen oförutsägbar. Inte heller den här gången är det säkert att de förutspådda 
och väl förberedda reformerna som sådana förverkligas. Inom facket för rättsliga 
och inrikesfrågor är experternas allmänna åsikt att nuläget är ytterst problematiskt 
och att det lett till en obalanserad utveckling. Reformfördraget skulle inte som så-
dant märkbart utvidga Unionens allmänna kompetens i straffrättsliga frågor. Ram-
beslut med harmoniserande effekt på den substantiella straffrätten täcker redan till 
största delen Unionens nuvarande kompetensområde, och på så sätt är inte heller 
frågan om kompetensens substantiella dimensioner särskilt brännande. 

Om rättsliga och inrikesfrågor skulle föras närmare gemenskapskompetensen 
skulle möjligheterna för Europaparlamentet, de nationella parlamenten, EU-kom-
missionen och EG-domstolen att säkerställa att olika ur europarättens grunder och 
nationella rättsuppfattningar härstammande värdegrunder tillräckligt uppmärksam-
mas i de EU-rättsliga instrumenten. Ett försnabbat förfarande för begäran om för-
handsavgörande i ärenden rörande arresterade skulle i sig vara en viktig reform. 

Teser:8. 

Tese 1: Säkerhetsorienterade frågor såsom kampen mot organiserad brottslighet, nar-
kotikabrottslighet och terrorism har kommit att bli speciellt viktiga för straffrättsutve-
cklingen på EU-nivån. 

Tese 2: Denna utveckling ifrågasätter den klassiska straffrättsliga doktrinen och 
dess principer, och kräver att nationella lagar omformas fundamentalt. 

Tese 3: Säkerhetsorienteringen representerar en extrem modell av straffrättslig 
modernisering och ökar den nationella straffrättens fragmentering.

Tese 4: Konstitutionalism kunde spela en roll som motkraft till denna extrema 
modernisering, både på ett europeiskt och ett nationellt plan. 

Tese 5: Både EG- och EU-rätt har å sin sida effekter som försvagar den nationella 
straffrättens koherens. 

59  Se den detaljerade uppdrag som gavs till den mellanstatliga konferensen 23.6.2007: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00001.en07.pdf.
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Tese 6: För tillfället ges inte straffrättsnormernas specialnatur tillräckligt erkän-
nande på EG-nivå. 

Tese 7: De processuella grundrättigheter som garanterar individens rättsskydd 
bör stärkas i europarätten. 

Tese 8: Både EG-domstolen och de nationella domstolarna har aktiverats i arbetet 
med frågor rörande den nationella rättens och europarättens förhållande.




