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1. INLEDNING 
 

1.1 Problembakgrund  

 

1995 gick Sverige med i den Europeiska unionen (EU). Från början var detta samarbete 

tänkt att vara ett rent ekonomiskt samarbete, men med tiden har EU utökats med både 

fler medlemsstater och fler samarbetsområden. Genom Amsterdamfördraget som trädde 

i kraft 1997 hade EU som mål att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. EU 

är inte längre ett samarbete på enbart det ekonomiska planet, utan omfattar även andra 

rättsområden.  

 

I samband med att EU ska vara ett ekonomiskt samarbete ska det råda fri rörlighet för 

varor1, tjänster2, personer3 och kapital4 inom unionen. Det får inte finnas några 

restriktioner inom EU, vad gäller exempelvis varor. En vara som får säljas fritt i en 

medlemsstat ska kunna säljas även i alla andra medlemsstater. Detta kallas för 

ömsesidighetsprincipen5. Ömsesidighetsprincipen innebär att medlemsstaterna inom EU 

måste acceptera varor som kommer från andra länder som om de vore sina egna. En 

vara som är tillverkad för att vara tillräckligt produktsäker i en medlemsstat, måste 

anses tillräckligt säker även i de andra medlemsstaterna.  

 

I och med att EU genom Amsterdamfördraget skulle bli ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa ville det Europeiska rådet utöka samarbetet inom EU till att gälla även det 

straffrättsliga området. Det Europeiska rådet hade ett möte i Tammerfors 1999, där det 

togs beslut om hur förverkligandet av detta område skulle genomföras i praktiken. Ett 

av de områden som det Europeiska rådet ville förbättra var förfarandet när det gäller 

utlämning av misstänkta brottslingar mellan EU:s medlemsstater. För att uppnå ett 

område med frihet, säkerhet och rättvisa var det viktigt att kunna säkerställa att 

brottslingar eller misstänkta kunde föras mellan medlemsstater på ett effektivt sätt. Det 

Europeiska rådet ville därför att det skulle skapas ett nytt förfarande inom EU, som 

                                                 
1 Tredje delen i EU-fördraget, avd I, art 23-31 
2 Tredje delen i EU-fördraget, avd III, art 49-55 
3 Tredje delen i EU-fördraget, avd III, art 39-42 
4 Tredje delen i EU-fördraget, avd III, art 56-60 
5 Se kapitel 2 
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skulle underlätta och effektivisera utlämnande. Det förfarande som det slutligen blev 

enighet om var förfarandet med en europeisk arresteringsorder. 

 

De olika staterna inom EU har olika straffrätter. För att kunna genomföra förfarandet 

med den europeiska arresteringsordern, ansåg därför det Europeiska rådet att den så 

kallade ömsesidighetsprincipen, som gäller angående varor och tjänster, även skulle 

gälla angående straffrättsliga beslut mellan medlemsstaterna. De beslut som tas i en 

medlemsstat ska accepteras i de övriga medlemsstaterna. Det Europeiska rådet vill på 

bästa sätt sträva efter att området med frihet, säkerhet och rättvisa ska kunna 

genomföras.  

 

Sverige har på grund av detta, sedan den 1 januari 2004, en lag som reglerar den så 

kallade europeiska arresteringsordern. Denna lag ska underlätta och effektivisera 

utlämnande, eller överlämnande som förfarandet benämns i lagen, mellan EU:s 

medlemsstater (nedan kallade medlemsstaterna). Den europeiska arresteringsordern 

bygger som sagt på principen om ömsesidigt erkännande som är en av hörnstenarna i 

det europeiska samarbetet.  

 

När en medlemsstat utfärdar en europeisk arresteringsorder på en misstänkt person, ska 

den mottagande staten, den som i förfarandet kallas den verkställande staten, godkänna 

och acceptera de beslut som myndigheterna i den utfärdande staten har tagit. 

Huvudregeln, enligt lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 

arresteringsorder (arresteringsorderlagen, ArrL), är att det brott som en person är 

misstänkt för, ska vara straffbart även i Sverige för att Sverige ska kunna överlämna 

personen i fråga till den utfärdande staten. Denna princip kallas för principen om dubbel 

straffbarhet.  

 

I vissa speciella fall när brottet i fråga rör ett brott som finns uppräknat i en speciell lista 

med brott (nedan kallad listan), som finns med som bilaga till arresteringsorderlagen, 

ska principen om dubbel straffbarhet inte längre äga tillämplighet. Om en person är 

misstänkt för ett brott på denna lista ska Sverige inte göra någon bedömning av om 

denna gärning skulle vara straffbar i Sverige eller inte, utan endast överlämna personen i 

fråga till den utfärdande staten.  
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Brotten som finns upptagna i listan har ingen gemensam definition i de olika 

medlemsstaterna, utan varje lands definition av dessa brott ska gälla. Det skulle kunna 

uppstå problem om olika länder har olika definitioner på vad som utgör ett av brotten på 

listan. Exempelvis är ett av brotten på listan terrorism, och detta brott skulle kunna ha 

olika definitioner i olika medlemsstater. Det som i Sverige kanske skulle kallas för en 

”fredlig” demonstration mot dem som har den politiska makten, och därmed ett uttryck 

får vår yttrandefrihet, skulle kanske i ett annat EU-land anses vara att betrakta som 

terrorism genom att demonstranterna sätter sig upp mot statsmakten. Detta innebär att 

en gärning kan betraktas som ett brott på listan i exempelvis Spanien, medan samma 

gärning enligt svenska brottsbalken inte utgör ett brott som finns med på listan, eller 

kanske inte utgör något brott alls. Genom att principen om dubbel straffbarhet har tagits 

bort, innebär detta i praktiken att det är den utfärdande statens straffrättsliga definition 

av brottet som ska tillämpas6.  

 

Det finns ett antal undantagsfall när Sverige inte behöver överlämna en person till den 

utfärdande staten. Ett av dessa undantag är när det rör sig om en gärning som är 

skyddad enligt någon av Sveriges grundlagar, exempelvis när det rör sig om 

föreningsfrihet, yttrandefrihet eller tryckfrihet. Detta grundlagsundantag gäller enligt 

prop 2003/04:7 s. 78 även när det rör sig om brott som finns representerade på listan. 

 

Det som jag ställer mig frågande till är vad som kan hända, om den utfärdande staten 

skriver i arresteringsordern att det rör sig om ett brott på listan, och Sverige i sin tur 

vägrar att överlämna personen i fråga på grund av grundlagsundantaget. Måste den 

utfärdande staten då acceptera Sveriges vägran? Hur väl måste Sverige motivera denna 

vägran och om den utfärdande staten inte automatiskt måste acceptera Sveriges vägran, 

vem ska då bedöma vilken av staterna som har rätt? Vad händer om den utfärdande 

staten inte anser att det är fråga om en sådan gärning som Sverige säger att det är, och 

som Sverige påstår är grundlagsskyddad? Vilken av staterna har då tolkningsföreträde?  

 

Efter kontakt med åklagarmyndigheten har jag fått uppfattningen att dessa konflikter 

kommer att få lösas i domstolar, efter hand som de uppkommer. Det finns alltså inget 

                                                 
6 Prop 2003/04:7 s. 77 
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svar på hur en dylik konflikt ska lösas, och det kommer därför att ta åratal innan det 

uppstår en praxis om dessa typer av frågor. 

 

Genom att det finns så olika rättssystem representerade i medlemsstaterna, anser jag att 

det är svårt att se att detta förfarande, baserat på ömsesidighetsprincipen, skulle kunna 

genomföras utan att konflikter uppstår. De skillnader som kan finnas mellan 

rättssystemen kan exempelvis röra sig om olika sätt att utföra polisarbete, varierande 

brottsdefinitioner, olika sätt att sköta handläggningen av ett brottmål etc. I och med att 

det finns många medlemsstater i EU vore det otroligt att alla rättssystem skulle vara 

precis likadana. Därför kommer det enligt min mening att uppstå problem på ena eller 

andra sättet, när det gäller den europeiska arresteringsordern. En fråga blir då hur dessa 

konflikter ska lösas och vilka följder dessa olika lösningar får.  

 

1.2 Problemformulering 

 

•  Går det att överlämna en person mellan två olika rättssystem, på ett sätt som 

båda stater anser är fullt acceptabelt, med hjälp av förfarandet med den 

europeiska arresteringsordern?  

•  Kommer förfarandet med den europeiska arresteringsordern att påverka 

rättssäkerheten för de misstänkta brottslingarna, eller för medborgarna i 

allmänhet? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att se om förfarandet med den europeiska 

arresteringsordern är acceptabelt sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. För att kunna 

besvara denna fråga kommer ett vidare syfte att vara att se om rättssäkerheten kommer 

att påverkas, för misstänkta brottslingar, eller för medborgarna i allmänhet, i och med 

förfarandet med den europeiska arresteringsordern. 
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1.4 Disposition 

 

Det finns som sagt inte några klara lösningar på hur en konflikt mellan 

grundlagsundantaget och listbrotten ska lösas. För att komma tillrätta med detta problem 

har jag valt att konstruera tre fall.  

 

De två första fallen utgår från den situationen att Sverige anser att det rör sig om en 

gärning som faller under grundlagsundantaget, medan den utfärdande staten anser att 

det rör sig om en gärning som faller under brotten på listan, och som inte faller under 

det svenska grundlagsundantaget. Det första fallet är att det är Sverige som har 

tolkningsföreträde, och att överlämnande hindras på grund av grundlagsundantaget. Det 

andra fallet är att det är den utfärdande staten som har tolkningsföreträde, och att 

överlämnande ska ske därför att det rör sig om ett brott på listan. Utifrån dessa två fall 

kommer jag sedan att ta upp vad som talar för att just denna lösning kommer att bli den 

som används i praxis, och slutligen vilka olika för- och nackdelar dessa två fall för med 

sig.  

 

Jag har även konstruerat ett tredje fall som behandlar den situationen att det rör sig om 

ett brott på listan, och det inte går att åberopa något grundlagsundantag. När det gäller 

brotten på listan är det endast två eller kanske tre brott som skulle kunna skyddas mot 

överlämnande genom åberopande av grundlagsundantaget. Om den europeiska 

arresteringsordern är utfärdad med något av de andra brotten som grund, finns det inget 

alternativ för den verkställande staten, än att överlämna personen i fråga utan protester. 

Denna situation har jag alltså ställt upp som fall 3 i min uppsats. Jag kommer att utreda 

vad detta fall får för konsekvenser för den misstänkte, och för de svenska medborgarna i 

allmänhet sett utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag kommer att grunda min analys på de regler som finns angående den europeiska 

arresteringsordern i rådets rambeslut samt den svenska lagen och dess förarbeten. Jag 

kommer inte att ta någon hänsyn till hur de andra medlemsstaterna har valt att omvandla 

rambeslutet till nationell lag. Vid min analys av konflikterna kommer jag att anta att de 

andra medlemsstaterna har infört reglerna ordagrant som det står i rambeslutet. Jag 
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kommer att peka på de konflikter som skulle kunna komma att uppstå i och med att det 

kan finnas olikheter i medlemsstaternas rättssystem. Denna uppsats gör inte anspråk på 

att vara en uttömmande källa av konflikter vad gäller den europeiska arresteringsordern. 

Jag kommer främst att ägna mig åt de konflikter som kan uppstå när det är fråga om en 

arresteringsorder som grundar sig på ett brott på listan. Utifrån att det rör sig om ett 

brott på listan kommer jag sedan gå igenom både det fall att grundlagsundantaget 

åberopas och det fall att något grundlagsundantag inte går att åberopa. 

 

1.6 Metod  

 

Denna uppsats kommer att behandla tre aspekter av den europeiska arresteringsordern. 

Den första aspekten gäller vilka konflikter som kan komma att uppstå genom 

praktiserande av förfarandet med den europeiska arresteringsordern. Detta kommer jag 

att behandla genom att först beskriva det regelsystem som finns, och därmed analysera 

vilka skillnader som skulle kunna finnas mellan medlemsstaternas rättssystem när det 

gäller bland annat polisarbete och handläggning. Den första delen av uppsatsen kommer 

därför att vara av deskriptiv karaktär. I och med att det finns skillnader i de olika 

rättssystemen kommer det också att kunna uppstå konflikter mellan den utfärdande och 

den verkställande staten. Jag kommer därefter att utgå ifrån dessa skillnader för att få 

fram vilka olika konflikter som skulle kunna uppstå. Denna del kommer att vara av 

inventerande karaktär. 

 

Den andra aspekten i denna uppsats kommer att behandla vilka olika lösningar som 

regelsystemet erbjuder för de olika konfliktsituationerna som kan uppstå. Denna del 

kommer också att vara deskriptiv till sin karaktär vad gäller de lösningar som 

regelsystemet har att erbjuda. 

 

Den tredje aspekten handlar om ifall de lösningar som systemet erbjuder, är tillräckliga 

för att lösa de konflikter som kan uppstå. I vissa fall är regelsystemet väldigt vagt vad 

gäller hur olika konflikter ska lösas. I denna tredje aspekt kommer jag därför att 

diskutera vilka argument som talar för att de olika lösningarna, som jag har konstruerat i 

fall 1 och 2, kommer att vara de som tillämpas.7 Jag kommer även att ta upp fall 3 i 

                                                 
7 Se ovan under dispositionsavsnittet 1.4 
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denna tredje aspekt. Rättssäkerhetsbegreppet kommer att spela en stor roll, när det gäller 

frågan om det finns tillräckliga lösningar. I vissa fall finns det klara svar på hur en 

konflikt ska lösas, som exempelvis när det gäller ett brott enligt listan. Om inte 

grundlagsundantaget kan bli tillämpligt finns det inga andra alternativ för den 

verkställande staten än att överlämna personen i fråga, oavsett om gärningen är att anse 

som ett brott i Sverige eller inte. Frågan när det gäller den här aspekten, blir om de 

lösningar som finns kan tillfredsställa det övergripande målet att vi vill ha rättssäkerhet? 

Denna del kommer till en början att vara deskriptiv när det gäller att reda ut vad 

rättssäkerhet är för något. Sedan kommer jag att analysera hur den europeiska 

arresteringsordern kommer att påverka rättssäkerheten för den misstänkte och 

medborgarna i allmänhet. Denna del kommer alltså att vara av analyserande karaktär. 
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2. PRINCIPEN OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE 
 

2.1 Principen om ömsesidigt erkännande 

 

För att förfarandet med den europeiska arresteringsordern ska kunna genomföras, trots 

olikheter i de olika staternas rättssystem, krävs att medlemsstaterna erkänner varandras 

rättsliga beslut. Detta kallas för principen om ömsesidigt erkännande. Denna princip 

borde, enligt det Europeiska rådet, vara en av hörnstenarna i det rättsliga samarbetet 

mellan medlemsstaterna.8 

  

Ömsesidighetsprincipen är en princip som får mer och mer betydelse inom EU. Petter 

Asp talar om ömsesidigt erkännande av ”universitetsexamina och andra beslut som har 

betydelse för en persons behörighet att utöva visst yrke, ömsesidigt erkännande av 

familjerättsliga domar, ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar etc.”9. Den vikt som 

fästs vid principen om ömsesidigt erkännande framgår bland annat av 

Tammerforsslutsatserna punkt 33: 

 

”Ett ökat ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden och domar samt en 

nödvändig tillnärmning av lagstiftningen skulle underlätta samarbetet mellan 

myndigheter och det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. Europeiska rådet 

stöder därför principen om ömsesidigt erkännande, som enligt dess förmenande 

bör bli en hörnsten i det rättsliga samarbete på både det civilrättsliga och det 

straffrättsliga området inom unionen. Principen bör gälla såväl domar som andra 

avgöranden som fälls av rättsliga myndigheter.”10  

 

2.2 Olika typer av erkännanden 

 

Asp talar om en skillnad mellan olika slag av erkännande. Det kan finnas erkännanden 

som är partiella eller erkännanden som är fullständiga. Ett fullständigt erkännande 

innebär att exempelvis en brottmålsdom, som är meddelad i en annan medlemsstat, i 

alla avseenden behandlas som en inhemsk brottmålsdom. Ett partiellt erkännande 

                                                 
8 Prop 2001/02:118 s. 4 
9 Asp, Petter, EU & Straffrätten s. 45f 
10 Ibid s. 46 
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innebär istället att domen erkänns för vissa syften men inte för andra. Den andra 

skillnaden som kan finnas mellan erkännanden är att de kan vara villkorliga eller 

ovillkorliga. Ett villkorat erkännande förutsätter att vissa villkor är uppfyllda, medan ett 

ovillkorat erkännande är automatiskt och villkorslöst. I den diskussion som har förts 

inom EU har det främst rört sig om partiella och villkorade erkännanden. Hittills har det 

inom medlemsstaterna förutsatts att ömsesidighetsprincipen ska gälla för vissa syften 

och under vissa förutsättningar. I ett system som bygger på ömsesidighetsprincipen bör 

dock villkoren vara färre än vid exempelvis ett samarbete rörande verkställighet av 

domar. Prövningen i den verkställande staten bör vara begränsad och i huvudsak 

formell, för att det ska finnas något att vinna på att använda sig av ett system med denna 

princip som grund. ”Mot bakgrund av det sagda är det naturligt att man inom EU strävar 

efter ett system där villkoren för erkännande är få och praktiskt sett oproblematiska och 

där den verkställande statens prövningsrätt är begränsad. Om man inte tar detta steg 

riskerar principen om ömsesidigt erkännande att urholkas på ett sätt som innebär att vi 

visserligen principiellt har bytt fot (från samarbete till erkännande), men i praktiken är 

kvar i det gamla.”11  

 

2.3 Cassis de Dijon-målet 

 

Ömsesidighetsprincipen kom första gången till stånd genom ett förhandsavgörande till 

EG-domstolen 1979, i det så kallade ”Cassis de Dijon”-målet12. Domstolen slog i detta 

mål fast att en vara som lagligen tillverkats i en medlemsstat, automatiskt skulle 

erkännas i de andra medlemsstaterna. Detta mål blev väldigt uppmärksammat och är 

fortfarande en viktig grund för ömsesidighetsprincipen.  

 

EU bygger på principen om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.13 För 

att denna princip ska kunna utnyttjas helt och fullt krävs att medlemsstaterna accepterar 

och erkänner varandras varor och regler. Cassis de Dijon var ett stort steg på väg för att 

åstadkomma denna fria rörlighet. Den konkreta innebörden av detta avgörande är att en 

vara som tillverkats lagligen i en medlemsstat inte ska kunna hindras från att säljas i de 

andra medlemsstaterna, eftersom detta skulle innebära ett otillåtet hinder mot den fria 

                                                 
11 Asp, EU & Straffrätten s. 48 
12 Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein Case 120/78, EU law s. 605f 
13 Se fotnot 1-4 
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rörligheten. I och med detta avgörande underlättades den fria rörligheten för varor 

radikalt inom EU. Ett företag behöver inte längre ändra standarden på en vara och hålla 

ordning på alla olika produktregler som finns i de olika medlemsstaterna, utan kan sälja 

sina varor i alla medlemsstater så länge varan är tillverkad i enlighet med de 

produktregler som finns i ursprungslandet.  

 

EU har också genom Amsterdamfördraget som mål att bilda en union med frihet, 

säkerhet och rättvisa.14 Som sagts ovan hade det Europeiska rådet ett möte i 

Tammerfors 1999 om skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Syftet 

med detta möte var att närmare diskutera hur detta skulle genomföras i praktiken. Den 

europeiska arresteringsordern var en av de åtgärder som diskuterades. För att detta 

område ska kunna uppnås, är det viktigt att det gemensamma erkännandet av de andra 

medlemsstaternas varor även kommer att få kraft på andra områden. Genom den 

europeiska arresteringsordern får ömsesidighetsprincipen genomslagskraft även när det 

gäller det straffrättsliga området. I dessa fall är det beslut som myndigheter i ett land har 

tagit som ska erkännas som giltiga även i de andra medlemsstaterna. Detta är ett steg på 

väg mot att få till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.  

 

2.4 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning 

 

På mötet i Tammerfors diskuterades också att det krävdes att EU utarbetade en 

gemensam politik för asylfrågor och invandring. Det krävs att EU beaktar nödvändighet 

av en konsekvent kontroll av de yttre gränserna för att stoppa olaglig invandring, och 

bekämpar de som organiserar denna och som begår internationella brott.15 Stats- och 

regeringscheferna uttalade också att domar och beslut bör efterlevas och verkställas i 

hela EU, samtidigt som den grundläggande rättssäkerheten för människorna och de 

ekonomiska aktörerna tryggas. De slutsatser som det Europeiska rådet kom fram till på 

mötet i Tammerfors fortsatte att utvecklas, och ledde så småningom fram till att rådet 

antog ett direktiv om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av 

medborgare i tredje land.16  

 

                                                 
14 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier s. 8 
15 Ds 2001:76 s. 7 
16 Dir 2001/40/EEG 
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Detta direktiv är ett exempel på att ömsesidighetsprincipen blir mer och mer viktig inom 

EU. Direktivet syftar till att göra det möjligt för en medlemsstat att verkställa ett beslut 

om avvisning eller utvisning som fattats av en annan medlemsstat. Det som bör 

observeras här är att det är fråga om en möjlighet, inte en skyldighet, att verkställa andra 

medlemsstaters beslut.  

 

I promemorian om det ömsesidiga erkännandet av beslut om avvisning och utvisning, 

förs en diskussion om huruvida erkännandet ska lösas genom att utländska beslut ska 

gälla som svenska beslut, eller om det ska tas ett nytt beslut i Sverige som grundas på 

det utländska beslutet. Utrikesdepartementet kom fram till att det finns en hel del 

nackdelar med att utländska beslut ska gälla som svenska. Dessa nackdelar var, bland 

annat, att det finns för många olika rättssystem i de olika medlemsstaterna och detta gör 

att besluten kommer att vara utformade på olika sätt. Trots en harmonisering av reglerna 

på området kommer det fortfarande att finnas betydelsefulla skillnader.17 Detta 

argument, om att det finns betydelsefulla skillnader mellan medlemsstaternas 

rättssystem, anser jag äger tillämplighet även på de beslut som tas angående den 

europeiska arresteringsordern.  

 

2.5 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier 

 

Det har kommit en grönbok om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i 

EU.18 Denna har till syfte att skapa en gemensam grund för rättssäkerheten inom EU. 

Ömsesidighetsprincipen innebär ett ömsesidigt förtroende för andra medlemsstaters 

beslut och för att detta förtroende ska föreligga, krävs en gemensam lägsta standard för 

rättssäkerhetsgarantier. Visserligen har alla medlemsstater undertecknat konventionen 

för mänskliga rättigheter men detta räcker inte enligt grönboken. Det är viktigt att 

komma på hur dessa rättigheter ska bli ”verkliga” och inte enbart ”illusoriska”. Att det 

förekommer skillnader i hur mänskliga rättigheter omsätts i nationella 

straffprocessbestämmelser behöver inte innebära att det är ett brott mot konventionen 

om mänskliga rättigheter. Skillnader i praxis kan dock riskera att skapa hinder mot det 

                                                 
17 Ds 2001:76 s. 30 
18 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål i Europeiska unionen 
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ömsesidiga förtroendet som utgör basen och förutsättningen för det ömsesidiga 

erkännandet.19 

  

2.6 Har ömsesidighetsprincipen dragits för långt? 

 

Diskussionerna går isär när det gäller hur stor genomslagskraft ömsesidighetsprincipen 

har fått på det straffrättsliga området, men jag anser att den har fått genomslagskraft i 

och med den europeiska arresteringsordern. Denna åsikt grundar jag på att den 

verkställande staten, när det gäller ett brott på listan, ska acceptera den utfärdande 

statens beslut och överlämna den misstänkte personen utan att göra någon egen 

bedömning i frågan. I och med detta ska alltså den verkställande staten erkänna den 

utfärdande statens beslut. Därmed har principens användningsområde utökats från att 

enbart gälla varor. Enligt min mening har denna princip kanske gått för långt. För att 

denna princip ska kunna användas, utan att konflikter uppstår, krävs att de stater som är 

med har väldigt lika rättskulturer. Det finns trots allt fortfarande olikheter mellan 

rättssystemen i de olika medlemsstaterna. Det kommer troligen att fortsätta finnas 

olikheter mellan dessa så länge EU inte kommer att ha en gemensam straffrätt. 

Huruvida dessa skillnader är av stor eller liten dignitet är också en fråga som det kan 

finnas olika åsikter om. Som framgår av kommande kapitel kan, enligt min mening, en 

rad konflikter uppstå, när det gäller den europeiska arresteringsordern. Kanske har 

ömsesidighetsprincipen dragits för långt och fått för stort spelrum. Det är svårt att 

jämställa ett område som varor och tjänster med ett område där det handlar om rättsliga 

beslut. När det gäller rättsliga beslut handlar det om en stats suveränitet och den 

statsmakt som endast staten själv kan utöva. Genom att driva igenom 

ömsesidighetsprincipen även på detta område, görs en inskränkning av suveräna staters 

makt att bestraffa sina egna medborgare. I och med den europeiska arresteringsordern 

ges lite av denna makt bort till de övriga medlemsstaterna, eftersom deras rättsliga 

beslut kommer att påverka medborgarna i den verkställande staten. Det verkar svårt att 

tro att det var detta som var meningen när principen om ömsesidigt erkännande först 

fick genomslagskraft inom EU och unionen bara skulle gälla ett ekonomiskt samarbete. 

Visserligen har samarbetet kommit att utökas men kan verkligen alla principer som 

                                                 
19 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier s. 11 Se mer om denna grönbok i avsnitt 4.7 
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fastslogs med bakgrund i det ekonomiska samarbetet äga tillämplighet även på de nya 

samarbetsområdena? 

 

2.7 Slutsats 

 
Ömsesidighetsprincipen kanske borde vara självklar även på det straffrättsliga området, 

eftersom detta är en princip som slagits fast i praxis och som har varit giltig så länge 

inom EU. Det handlar om samma union och frågan kan ställas varför endast en del av 

unionens beslut ska erkännas som giltiga i de andra staterna. En anledning till att det har 

tagit så pass mycket längre tid för ömsesidighetsprincipen att få genomslagskraft på det 

straffrättsliga området, kan vara att det är svårare och mer känsligt att erkänna andra 

medlemsstaters beslut i så pass viktiga beslut som rättsliga avgöranden. När det gäller 

att erkänna varor som har tillverkats i andra medlemsstater är inte den offentliga 

debatten lika stark. Det straffrättsliga området är mer känsligt eftersom det rör sig om 

individens personliga integritet på ett helt annat sätt, än när det enbart rör sig om varor, 

som är helt opersonliga. Detta gör också att reaktionerna när det gäller detta område har 

blivit så mycket starkare när det gäller den europeiska arresteringsordern, än när det 

gäller ömsesidigt erkännande av de andra medlemsstaternas varor. 

 

Självklart påverkar detta nya genomslag av ömsesidighetsprincipen människor 

personligen, eftersom detta kan leda till att exempelvis en dom från en domstol i 

Spanien kan komma att bli giltig för oss här i Sverige. Jag tror att det finns en ganska 

stor tilltro till det svenska rättsväsendet och tanken på att dess makt i förhållande till 

andra medlemsstaters rättsväsende kan komma att minska är skrämmande för dem som 

inte är särskilt insatta i ämnet. Jag tror att misstron till andra medlemsstaters 

rättsväsende kan ha sin grund i de olika krig som har härjat nere i Europa och som vi här 

i Sverige har klarat oss ifrån. Genom att vi kom så lindigt undan har vi inte den tradition 

av misstro till systemet som kan finnas i andra medlemsstater. Därmed har vi också en 

mycket större tilltro till systemet i vårt land, än vi har till systemen i de övriga 

medlemsstaterna. Det är en främmande tanke för gemene man att det kanske inte 

kommer att vara de svenska domstolarna som har mest att säga till om när det gäller ett 

ärende som rör en svensk medborgare.  
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Som sagts tidigare kan också reaktionerna på att ömsesidighetsprincipen får så stor 

genomslagskraft, när det gäller det straffrättsliga området, bero på att det är en del av 

statens suveräna makt som ges bort. Detta är principiellt mycket viktigare än att varor 

ska erkännas i andra medlemsstater. Det är därför föga förvånande att reaktionerna på 

detta är betydligt större när det gäller rättsliga beslut än när det gäller varor. 

 

Även om ömsesidighetsprincipen får anses vara en viktig princip bör även andra 

aspekter tas i beaktande när det gäller den europeiska arresteringsordern. En av de allra 

viktigaste aspekterna är rättssäkerheten. Detta är ett begrepp som de flesta har hört talas 

om men det är få som har klart för sig exakt vad det innebär. I kapitel 4 kommer jag att 

diskutera begreppet rättssäkerhet och vad det har för innebörd. I kommande kapitel 

kommer jag att gå igenom regelsystemet när det gäller den europeiska 

arresteringsordern. 
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3. DEN EUROPEISKA ARRESTERINGSORDERN 

 
3.1 Bakgrund till den europeiska arresteringsordern 

 

Med anledning av Sveriges inträde i den Europeiska Unionen (EU) 1995 kom 1996 års 

EU-konvention om utlämning att tillämpas i Sverige från och med den 1 oktober 2001.20 

Denna konvention kom till för att EU ville förbättra och förenkla utlämningsförfarandet 

mellan medlemsstaterna. Ett så kallat förenklat utlämningsförfarande infördes inom 

EU.21 Detta var ett steg på väg mot ytterligare samarbete på det straffrättsliga området.  

 

Efter ett par år med detta förfarande ville det Europeiska rådet förenkla 

utlämningsförfarandet ytterligare, och förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna 

ännu mer på detta område. Det Europeiska rådet hade, som ovan nämnts, ett toppmöte i 

Tammerfors 1999. På detta möte kom det Europeiska rådet fram till att det formella 

utlämningsförfarandet borde avskaffas mellan medlemsstaterna, när det gäller personer 

som är på flykt undan rättvisan efter att ha fått sin slutgiltiga dom. Det Europeiska rådet 

ansåg att ett enkelt förfarande för överförande av dessa personer borde ersätta 

utlämning.22 Det Europeiska rådet föreslog också att det ömsesidiga erkännandet av 

rättsliga avgöranden och domar ska förstärkas. Anledningen till detta var att 

medlemsstaterna har olika straffrätter och för att kunna genomföra förenklade 

förfaranden, måste principen om ömsesidigt erkännande vara en hörnsten i det rättsliga 

samarbetet både på det civilrättsliga och straffrättsliga området.23 

 

Kommissionen fick i uppdrag att lägga fram ett förslag i frågan om ett enkelt förfarande 

för överförande av personer och gjorde också detta den 19 september 2001, genom ett 

förslag till rambeslut24 om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan 

medlemsstater. Förslagets innebörd var att all utlämning i princip skulle ersättas med ett 

förenklat och snabbare förfarande, där rättsliga myndigheter i en medlemsstat efter en 

begränsad prövning, ska överlämna en efterlyst person till en annan medlemsstat för 

lagföring, eller för verkställande av ett redan utdömt straff. Under hösten 2001 bedrevs 

                                                 
20 http://www.regeringen.se/sb/d/1915/a/19747 2004-06-02 
21 Ds 1996:44 s. 23 
22 Prop 2001/02:118 s. 4 
23 Ibid s. 4 
24 Se avsnitt 3.2 
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ett omfattande förhandlingsarbete inom EU. Terroristattacken i USA den 11 september 

ledde till att denna fråga fick särskild prioritet i debatterna, men planerna på en 

europeisk arresteringsorder fanns som sagt redan sedan flera år tillbaka. På ett möte den 

14-15 december 2001 konstaterade det Europeiska rådet att det fanns en politisk 

överenskommelse om den europeiska arresteringsordern. Det Europeiska rådet lade 

fram ett rambeslut och ville att detta skulle antas av medlemsstaterna så fort som 

möjligt. Sveriges riksdag antog rambeslutet den 22 maj 2002.25 

 

Rådet antog rambeslutet den 13 juni 2002 och slog då fast att medlemsstaterna skulle 

genomföra de ändringar som krävdes i sina nationella lagstiftningar med anledning av 

rambeslutet senast den 31 december 2003. Sverige har gjort detta genom lag 

(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. 

Denna lag, som kallas arresteringsorderlagen, trädde i kraft den 1 januari 2004 och den 

europeiska arresteringsordern är numera ett faktum inom EU. 

 

3.2 Vad är ett rambeslut? 

 

Ett rambeslut antas när de olika medlemsstaterna vill harmonisera sin lagstiftning på det 

straffrättsliga området. Detta var fallet angående den europeiska arresteringsordern. Ett 

rambeslut är mycket likt ett direktiv, eftersom den liksom direktivet ställer upp olika 

krav, en ”ram”, över hur lagstiftningen ska se ut, men lämnar åt medlemsstaterna att 

välja hur de vill gå tillväga för att uppfylla dessa krav. Skillnaden mellan ett direktiv 

och ett rambeslut är dock att ett rambeslut inte har direkt effekt, dvs enskilda kan inte 

åberopa dessa i domstol. Dock är ett rambeslut precis som ett direktiv bindande för 

medlemsstaterna.26  

 

Den nya arresteringsorderlagen innebär att EU:s rambeslut genomförs i svensk rätt. En 

allmän princip vid tillämpning av rättsregler som baseras på internationella avtal, såsom 

till exempel ett rambeslut, är att de ska tolkas fördragskonformt. Detta innebär att en 

lagbestämmelse, om dess innebörd inte är helt klar, kan behöva tolkas med stöd av det 

bakomliggande avtalet. Rättstillämparen ska då utgå från att lagstiftaren har haft för 

avsikt att uppfylla sitt åtagande enligt avtalet, i detta fall rambeslutet. Detta innebär rent 

                                                 
25 Prop 2001/02:118 s. 53  
26 http://www.riksdagen.se/eu/lag/guide/grunderna/rattsakterna/rambeslut.asp 2004-02-16 
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konkret att rättstillämparen kan komma att behöva gå tillbaka till rambeslutet för att få 

ytterligare klarhet i hur en viss bestämmelse bör tolkas.27  

 

3.3 Regelsystemet angående den europeiska arresteringsordern  

 

3.3.1 Allmänna bestämmelser 

 

3.3.1.1 Vad är en europeisk arresteringsorder? 

En arresteringsorder är ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en 

medlemsstat i EU, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan 

sådan stat ska gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för 

verkställighet av en frihetsberövande påföljd.28  

 

3.3.1.2 Vilka uppgifter ska en europeisk arresteringsorder innehålla? 

En europeisk arresteringsorder ska vara upprättad i enlighet med ett formulär som finns 

som bilaga till rambeslutet.  

En europeisk arresteringsorder ska innehålla uppgifter om  

1. den eftersöktes identitet och nationalitet. 

2. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress till den utfärdande 

myndigheten. 

3. en verkställbar dom, ett häktningsbeslut eller ett motsvarande verkställbart beslut. 

4. den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen, en 

beskrivning av omständigheterna kring gärningen samt den eftersöktes delaktighet i 

gärningen. 

5. brottsrubricering och om gärningen är sådan som anges i bilagan till denna lag. 

6. straffskalan för gärningen eller, om arresteringsordern avser verkställighet av en 

frihetsberövande påföljd, den påföljd som har dömts ut, och 

7. om möjligt andra rättsliga konsekvenser av gärningen.29  

 

                                                 
27 Prop 2003/04:7 s. 64 
28 ArrL 1:3 
29 ArrL 1:4 
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3.3.2 Förutsättningar för överlämnande 

 

Den som eftersöks enligt en europeisk arresteringsorder och som anträffas i Sverige, ska 

överlämnas till den utfärdande staten om inte annat sägs i arresteringsorderlagen eller 

följer av någon annan lag.30 Överlämnande får ske för lagföring eller för verkställighet 

av en frihetsberövande påföljd.31 

 

3.3.2.1 Strafftrösklar och krav på dubbel straffbarhet 

Enligt huvudregeln får överlämnande beviljas endast för en gärning som motsvarar brott 

enligt svensk lag (principen om dubbel straffbarhet) och när det gäller överlämnande för 

lagföring enligt den utfärdande statens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande 

påföljd i ett år eller mer. När det gäller överlämnande för verkställighet av en 

frihetsberövande påföljd ska denna påföljd vara utdömd till fyra månader eller mer.32 

Det finns inga regler om hur stor del av denna verkställelsetid som ska vara kvar att 

avtjäna. 

 

I en bilaga till lagen finns det en så kallad lista med brott. Om det i arresteringsordern 

har angetts att det rör sig om ett brott som finns med på denna lista, och det enligt den 

utfärdande statens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd på mer än tre 

år, ska ett överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar ett brott enligt 

svensk lag.33 Detta innebär att principen om dubbel straffbarhet slopas för dessa brott.  

 

3.3.2.2 Listbrotten 

•  Deltagande i en kriminell organisation 

•  Terrorism 

•  Människohandel 

•  Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi 

•  Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen 

•  Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen 

                                                 
30 ArrL 2:1 
31 Med lagföring menas att den misstänkte ska överlämnas för att få sitt fall prövat i domstol. När det 
gäller verkställighet av frihetsberövande påföljd är det fråga om ett fall som redan har varit i domstol och 
den misstänkte sedan avvikit från att verkställa det utdömda straffet. 
32 ArrL 2:2 
33 ArrL 2:2 2 st 
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•  Korruption 

•  Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskaperna 

ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av 

Europeiska gemenskapernas finansiella intressen  

•  Penningtvätt 

•  Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron 

•  IT-brottslighet 

•  Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och 

växtsorter 

•  Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse 

•  Mord, grov misshandel 

•  Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader 

•  Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan 

•  Rasism och främlingsfientlighet 

•  Organiserad stöld och väpnat rån 

•  Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk 

•  Svindleri 

•  Beskyddarverksamhet och utpressning 

•  Förfalskning och piratkopiering 

•  Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar 

•  Förfalskning av betalningsmedel 

•  Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser 

•  Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen  

•  Handel med stulna fordon 

•  Våldtäkt 

•  Mordbrand 

•  Brott som omfattas av den internationella brottsmålsdomstolens behörighet 

•  Kapning av flygplan eller fartyg 

•  Sabotage 

 

3.3.2.3 Egna synpunkter på listan 

Denna lista är väldigt lång. Det är vid första anblicken nästan svårt att komma på vilka 

brott som faktiskt inte finns med, eftersom många av brotten i vår svenska brottsbalk 
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återfinns i denna lista. I och med att listan är så lång kommer detta att innebära att det är 

i väldigt många fall som principen om den dubbla straffbarheten inte längre kommer att 

vara aktuell.  

 

När det gäller dessa brott kommer alltså inte Sverige att göra någon egen prövning av 

den påstådda gärningen. När den utfärdande staten säger att det är ett brott på listan ska 

Sverige överlämna personen i fråga, utan att ifrågasätta överlämnandet. Dessa brott kan 

ha aningen olika definitioner i de olika medlemsstaterna och det kan också finnas 

exempelvis olika krav på bevisning i de olika staterna. Enligt propositionen kommer det 

faktum att principen om dubbel straffbarhet slopas att innebära att det i praktiken är den 

utfärdande statens definition som gäller vid tillämpningen av denna lista.34 Innebörden 

av detta är att svenska medborgare, bland andra, kommer att kunna överlämnas till 

andra länder, för gärningar som skulle bedömas på ett annat sätt om det hade hänt i 

Sverige. Detta är skrämmande för många människor och det blir än mer skrämmande 

om en person inte vet hur det andra landets rättssystem fungerar. Och det är nog säkert 

att säga att de flesta människor inte vet hur rättssystemen i de andra medlemsstaterna 

fungerar.  

 

Det enda sätt som eventuellt kan göra att den verkställande staten kan vägra att 

överlämna en person, är om gärningen skulle vara skyddad av den verkställande statens 

grundlag. Detta kommer inte att vara fallet när det gäller så många av dessa brott. Det 

kan kännas konstigt för en person att överlämnas till en annan stats rättssystem. Vissa 

länder i Europa använder sig av ett inkvisitoriskt rättegångssystem, medan vi i Sverige 

använder oss av ett förhandlingssystem. I ett inkvisitoriskt system deltar domaren aktivt 

i processen för att utforska sanningen.35 Detta kan kännas annorlunda och ovant för en 

person som är van vid vårt förhandlingssystem, där parterna för processen framåt. Det 

är alltid lättare att känna sig trygg när systemet är bekant. Det finns en risk att detta 

kommer att innebära att medborgarna kommer att känna sig otrygga och orättvist 

behandlade. Även om de i de flesta fall kommer att få precis lika bra och rättvis 

behandling i den andra staten, kan det ändå kännas som att de blir utsatta för orättvis 

och icke rättssäker behandling.  

 

                                                 
34 Prop 2003/04:7 sid 77 
35 Lindell, Civilprocessen, s. 33 
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När det gäller en del av brotten på listan finns det olika traditioner i olika stater vad 

gäller hur allvarligt dessa brott anses vara och vad de får för olika följder. Ett exempel 

på detta kan vara sexualbrotten. Bara när det gäller Sveriges definition på vad som utgör 

en våldtäkt har det genom tiderna funnits olika idéer. Exempelvis kunde det under lång 

tid inte ske en våldtäkt inom äktenskapet. Genom att se till de stora skillnaderna som har 

funnits i Sverige finns det skäl att tro att det även skulle finnas olikheter vad gäller 

definitioner av exempelvis våldtäkt inom de olika medlemsstaterna. Alla EU-länder har 

undertecknat konventionen om de mänskliga rättigheterna36 och därför kommer 

skillnaderna antagligen inte att vara alltför stora. Trots detta kan det finnas skillnader i 

olika definitioner av brott beroende på att kulturerna i de olika medlemsstaterna trots 

allt är olika.  

 

I och med att det kan finnas andra traditioner vad gäller brott i medlemsstaterna kan 

detta bidra till att den enskilde människan känner sig osäker och rädd för att bli 

överlämnad till en annan stats rättssystem. I den vidare analysen i denna uppsats 

kommer jag att gå igenom vilka följder det kan få ur ett rättssäkerhetsperspektiv om en 

person överlämnas med anledning av en europeisk arresteringsorder som grundar sig på 

ett listbrott. Se vidare om denna diskussion i kapitel 6. 

 

3.3.3 Hinder mot överlämnande 

 

De ovan redogjorda reglerna är en huvudregel om att överlämnande ska ske.37 Det finns 

dock en del hinder mot överlämnande. De flesta av dessa hinder kommer jag bara att 

nämna kort och inte gå in mer i detalj på.  

Överlämnande får inte beviljas om  

- En begäran är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund 

för en prövning om frågan om överlämnande.  

- Den utfärdande staten inte lämnar sådana garantier som krävs för att ett 

överlämnande ska få beviljas. 

- Den eftersökte redan ska överlämnas till en annan medlemsstat. 

                                                 
36 Europarådets konvention av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
37 Se ovan 3.3.2 
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- Den eftersökte ska överlämnas till den Internationella brottmålsdomstolen enligt lag 

(2002:329) om samarbete med Internationella brottsmålsdomstolen. 

- Det enligt BrB 2:8 skulle strida mot ett villkor som har uppställts vid utlämning eller 

överlämnande till Sverige.38  

- För en gärning som ägt rum innan den eftersökte fyllt femton år. 

- Det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggsprotokoll som gäller 

som lag här i landet. 

- Det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier.39 

- Gärningen omfattas av nåd eller annat beslut enligt RF 11:1340.  

- Det enligt RB 20:741 eller motsvarande bestämmelse i annan lag har meddelats 

beslut att inte åtala för gärningen.42 

 

3.3.3.1 Grundlagsundantaget 

Det kanske allra viktigaste undantaget mot överlämnande är grundlagsundantaget. 

Enligt en beaktandesats till rambeslutet, ska en europeisk arresteringsorder inte hindra 

en medlemsstat från att tillämpa sina konstitutionella regler om prövning i laga ordning, 

föreningsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier.43 Detta får till följd att 

Sverige inte ska behöva överlämna en person om det skulle strida mot någon av 

Sveriges grundlagar. Det är också det undantag som jag kommer att koncentrera mig på 

i denna uppsats. Sverige har valt att endast nämna detta i arresteringsorderlagen som att 

”om inte annat följer av en annan lag”.44 Anledningen till valet att ta in denna lydelse, 

istället för att konkret hänvisa till grundlagarna, beror på att regeringen i tidigare 

lagstiftningsarbeten ansett att det som regel inte är lämpligt att tynga lagstiftningen med 

erinringar om vad som gäller enligt grundlagarna.45 Regeringen har inte funnit någon 

anledning att frångå detta i arresteringsorderlagen.  

                                                 
38 ArrL 3:3 
39 ArrL 3:4 
40 ”Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott 
samt eftergiva eller mildra annat liknande av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person eller 
egendom.” 
41 ”Åklagaren får besluta att underlåta åtal för brott under förutsättning att något allmänt eller enskilt 
intresse inte åsidosätts”. En del andra förutsättningar ska också vara uppfyllda för att detta ska bli 
aktuellt. Dessa kommer jag dock inte att gå in på i denna uppsats. 
42 ArrL 3:5 
43 Beaktandesats 12 till rambeslutet om en europeisk arresteringsorder 
44 ArrL 2:1 
45 Prop 2003/04:7 s. 72 med hänvisning till prop 1999/2000:111 s. 29 
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Meningarna går isär när det gäller hur långtgående detta grundlagsundantag är. Enligt 

promemorian46 följer det av beaktandesatsen 12 att överlämnade får vägras om ett 

överlämnande skulle stå i strid med TF47 och YGL48. I promemorian görs också 

bedömningen att det skydd som dessa grundlagar ger, medför att Sverige inte kan bistå 

med överlämnande i fall där andra staters rättsliga myndigheter har inlett lagföring eller 

utdömt straff för gärningar på det grundlagsskyddade området. Justitiekanslern har dock 

ifrågasatt om beaktandesatsen 12 medger ett så långtgående hänsynstagande till 

medlemsstaternas egna konstitutioner på detta område, som det som framgår i 

promemorian. Justitiekanslern anser att huruvida en begäran om överlämnande som har 

anknytning till den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen kan bifallas eller inte, 

får bedömas i varje enskilt fall. Regeringen har inte funnit någon anledning att frångå 

den tolkning av beaktandesatsen som gjorts i promemorian. Regeringen har inte heller 

funnit någon anledning att frångå den bedömning som gjorts i promemorian angående 

de hinder som TF och YGL kan sätta upp för ett överlämnande.49   

 

3.3.3.2 Egna synpunkter på grundlagsundantaget 

Det råder alltså oenighet om hur långt detta grundlagsskydd sträcker sig i praktiken. 

Detta är en sak som troligen kommer att få prövas vartefter det dyker upp situationer 

som faller under detta undantag. Det faktum att det inte är glasklart hur detta undantag 

kommer att kunna användas, gör att det blir ett osäkert läge för dem som kan komma att 

drabbas av detta. Antagligen sträcker sig detta undantag ganska långt, det borde 

åtminstone vara målet med att undantaget infördes. Dock har denna reglering trots allt 

kommit till för att underlätta överlämnande av personer mellan medlemsstaterna. Det 

skulle därför motverka syftet med regleringen, om det tilläts vara alltför lätta hinder mot 

att använda detta system. Detta skulle i sin tur kunna leda till att den utfärdande staten i 

vissa fall inte kan acceptera att Sverige vägrar lämna ut en person med hänvisning till 

grundlagsundantaget. Vissa utav de brott som finns representerade på listan kan 

medföra stor oro i det drabbade landet. Det kan i dessa fall vara av stor vikt för det 

landets styre att se till att gärningsmannen får sitt straff. Om exempelvis Sverige, i ett 

läge som detta, skulle sätta sig på tvären och vägra överlämnande, kanske den 

utfärdande staten vägrar att acceptera detta. Genom mina studier av materialet, som 
                                                 
46 Ds 2002:62 
47 Tryckfrihetsförordningen 
48 Yttrandefrihetsgrundlagen 
49 Prop 2003/04:7 s. 71 
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finns kring denna nya reglering, har jag inte kunnat finna någon direkt lösning på detta 

problem. Därför kommer jag senare i uppsatsen att göra en bedömning av vad som talar 

för att Sverige respektive den utfärdande staten, kommer att ha tolkningsföreträde vid 

en sådan konflikt. Jag kommer också att se på vad dessa olika fall skulle föra med sig 

för för- och nackdelar. Se vidare om denna diskussion nedan i kapitel 6. 

 

3.3.3.3 Särskilda villkor för överlämnande 

I vissa fall kan Sverige ställa upp särskilda villkor för överlämnande. Detta innebär att 

Sverige kan ställa vissa krav för att ett överlämnande ska beviljas. Ett fall när detta är 

aktuellt är när den som eftersöks har dömts i sin frånvaro, utan att han eller hon har 

kallats personligen, eller på annat sätt, informerats om tidpunkt och plats för rättegång. I 

ett sådant fall ska Sverige enbart bevilja ett överlämnande om den utfärdande 

myndigheten lämnar garantier för att den eftersökte kommer att ges möjlighet till 

förnyad prövning, och att bli dömd vid en rättegång som han eller hon har möjlighet att 

närvara vid.50  

 

Ett annat fall då Sverige kan ställa villkor, är när Sverige ska överlämna en svensk 

medborgare och denne begär att verkställighet, av en efter överlämnandet ådömd 

frihetsberövande åtgärd, ska ske i Sverige. Om den eftersökte begär detta ska Sverige 

enbart bevilja överlämnandet om den utfärdande staten garanterar att den eftersökte 

kommer att återföras till Sverige för sådan verkställighet. Observera att detta bara gäller 

vid överlämnandet av svenska medborgare.51  

 

                                                 
50 ArrL 3:1 
51 ArrL 3:2 
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3.3.4. Hur går ett överlämnande grundat på den europeiska arresteringsordern till? 

 

3.3.4.1 Det inledande förfarandet 

En stat utfärdar en europeisk arresteringsorder om myndigheten i den staten har en 

misstänkt person som de insett, eller misstänker, har lämnat landet. En arresteringsorder 

får skickas genom det så kallade Schengens informationssystem (SIS)52 eller genom ett 

annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott.53  

Myndigheten i den utfärdande staten skickar denna arresteringsorder till den behöriga 

myndigheten i den verkställande staten. Om den utfärdande staten vet att den misstänkte 

befinner sig på en särskild ort i Sverige, får myndigheten skicka arresteringsordern 

direkt till den ansvariga åklagarmyndigheten.54 I annat fall skickas den till en så kallad 

centralmyndighet. Vilken denna myndighet ska vara är upp till varje stat att bestämma. I 

Sverige finns centralmyndigheten vid Justitiedepartementet, men det är tänkt att 

arresteringsordern ska skickas direkt mellan de rättsliga myndigheterna i 

medlemsstaterna, dvs direkt till ansvarig åklagarmyndighet55. Sverige ska lämna en 

underrättelse om vilka åklagarmyndigheter som Riksåklagaren utser som behöriga att ta 

emot en europeisk arresteringsorder.  

 

Om det framkommer att en person som eftersöks genom en arresteringsorder befinner 

sig på viss plats i Sverige skall åklagaren utreda om det finns förutsättningar för 

överlämnade från Sverige56. Utredningen ska ske skyndsamt57. Detta för att uppfylla 

kraven på att det ska vara ett effektivt och snabbt förfarande för överlämnande av 

misstänkta personer. 

 

Den eftersökte skall anhållas av åklagaren om det inte finns skäl som talar emot detta. 

Dessa skäl är, bland annat, om det kan antas att förutsättningar för ett överlämnande 
                                                 
52 SIS är ett databaserat informationssystem där varje Schengenland kan föra in uppgifter om personer, 
fordon eller föremål som är efterlysta. Informationen som finns i detta system är enbart tillgängligt för 
myndigheter som har behörighet att utföra gränskontroller eller andra undersökningar inom landet som 
verkställs av polis och tullmyndigheter. http://www2.riksdagen.se/Internet/EUsvar.nsf EU-svar nr 875 
2004-03-10. För att kunna få med alla nya medlemsstater har det utvecklats ett SIS II som ska utnyttja de 
senaste årens tekniska utveckling. 
http://www.riksdagen.se/eu/Riksdagen/EUN/MinisterPm0102/ministerpm_11_rattsliga_p3b.htm#sidtopp 
2004-06-02 
53 ArrL 4:1 
54 ArrL 4:1 2 st 
55 Prop 2003/04:7 s. 103 
56 ArrL 4:3 
57 ArrL 4:3 2 st 
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saknas eller om det inte finns risk att den eftersökte avviker eller på annat sätt undandrar 

sig ett överlämnande.58 Anhållande ska dock ske trots att det inte finns risk att den 

eftersökte avviker, om det finns risk för att denne genom att undanröja bevis eller på 

något annat sätt försvårar utredningen av en gärning som omfattas av 

arresteringsordern.59 

 

När någon har gripits eller anhållits gäller de regler som gäller vid en svensk 

förundersökning.60 Dessa kommer jag dock inte att gå in på i denna uppsats, eftersom 

detta inte är av intresse för uppsatsens frågeställning. 

 

Om den eftersökte begär det ska en offentlig försvarare tilldelas denne.61 Den eftersökte 

ska så snart tillfälle ges tillfrågas om han eller hon samtycker till ett överlämnande.62 

Om ett samtycke lämnas ska överlämnandet verkställas inom tio dagar.63 Ett samtycke 

kan återkallas fram till att rätten har beslutat i fråga om överlämnandet. Efter beslutet är 

taget kan ett samtycke inte återkallas.64  

 

3.3.4.2 Beslutsförfarandet 

Det är tingsrätten som fattar beslut ifråga om överlämnande efter framställning av 

åklagaren.65 Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols handläggning och 

överklagande av domstols beslut i brottmål66. Dessa regler kommer jag inte att gå in på i 

denna uppsats om det inte krävs för den vidare framställningen. Även här ska 

handläggningen ske med skyndsamhet. Tingsrätten ska hålla en förhandling. Detta 

behöver inte göras om det är uppenbart att ett överlämnande inte kommer att beviljas, 

om den eftersökte samtycker till överlämnande, eller om han eller hon begär att ärendet 

avgörs på handlingarna.67 Tingsrätten ska meddela beslut senast trettio dagar efter det 

att den eftersökte har gripits.68 

 

                                                 
58 ArrL 4:5 
59 ArrL 4:5 2 st 
60 ArrL 4:6 
61 ArrL 4:8 
62 ArrL 4:9 
63 ArrL 5:3 2 st 
64 ArrL 4:9 
65 ArrL 5:1 
66 ArrL 5:2 
67 ArrL 5:2 2st 
68 ArrL 5:3 
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3.3.4.3 Verkställighet av beslut om överlämnande 

Ett beslut om överlämnande ska verkställas inom tio dagar från det att beslutet vann 

laga kraft. Verkställighet sker, om inte annat har överenskommits, genom att den som 

ska överlämnas avhämtas av den utfärdande medlemsstaten.69 Ett verkställande kan ske 

vid en senare tidpunkt, men förutsättningarna för detta är inte intressant för denna 

framställning och kommer således inte att behandlas ytterligare i denna uppsats.   

 

3.4 Konflikter i samband med den europeiska arresteringsordern 

 

Detta förfarande är helt nytt och det kommer att ta åtskilliga år innan alla konflikter har 

kommit i dagen. Det finns dock ett antal konflikter som kan förutses, och därför 

kommer jag att ta upp några av dessa i denna uppsats. Det är främst fråga om problem 

som uppstår när ett antal olika rättssystem ska sammanföras och till viss del jämkas i ett 

gemensamt förfarande. Detta kommer automatiskt att innebära bekymmer av olika 

dignitet enligt min mening. Det finns inte någon litteratur i detta ämne och därför har 

jag själv kommit fram till olika konflikter som jag anser skulle kunna uppstå. 

 

3.4.1 Olika traditioner när det gäller polisarbete 

 

En av de konflikter som skulle kunna uppstå när två helt olika rättssystem kolliderar, är 

att det finns olika traditioner när det gäller polisarbetet. Vissa brott behandlas på ett sätt 

i ett land och på ett annat sätt i ett annat land. Detta kan bero på olika rättstraditioner, 

men också på att olika länder har valt att lägga olika mängd resurser på sitt 

polisväsende. Att det finns olika arbetssätt mellan poliser i olika medlemsstater är 

nästan en självklarhet med tanke på att det numera är 25 olika stater i EU. Detta 

kommer att innebära att det land som anser sig ha bättre polisorganisation, där det finns 

mer resurser till att göra omfattande utredningar, skulle kunna tycka att ett 

överlämnande till en annan stat skulle vara fel. Anledningen till detta kan vara att det 

enligt den verkställande staten inte går att lita på att undersökningarna, som lett fram till 

en misstänkt, har gjorts på ett ordenligt sätt. Det kan röra sig om polisens vilja eller 

ovilja att kontrollera andra misstänkta och inte ”låsa fast sig i en tankebana”.  

 

                                                 
69 ArrL 6:1 
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3.4.2 Olika traditioner när det gäller bevisning 

 

Det kan finnas olika traditioner vad gäller bevisning i olika medlemsstater. Bevis som 

anses acceptabla i andra länder skulle kanske inte accepteras i Sverige, eller tvärtom. 

Detta skulle kunna innebära att samma gärning inte skulle kunna ha bevisats om den 

begåtts i Sverige, eftersom det fällande beviset inte skulle ha accepterats. Detta kan vara 

ett faktum som får den verkställande staten att inte vilja överlämna en person till den 

utfärdande staten. Detta är troligtvis mer aktuellt då Sverige är den utfärdande staten på 

grund av att Sverige tillämpar fri bevisprövning.70 Exempelvis skulle vi i Sverige kunna 

bevisa en gärning med hjälp av ett bevis som har kommit fram på olaglig väg, eftersom 

vi tillämpar fri bevisprövning, där alla bevis ska vägas in i bedömning huruvida en 

gärning har bevisats eller inte. Detta bevis skulle kanske inte ha kunnat användas i en 

annan medlemsstat som inte tillåter bevis som kommit fram på olaglig väg. I och med 

att det beviset inte hade kunnat användas, kanske den verkställande staten inte anser att 

det är bevisat att den misstänkte begått gärningen och därför inte vill acceptera att 

överlämna personen i fråga. 

 

3.4.3 Olika traditioner när det gäller handläggning etc. 

 

En annan konflikt som kan uppstå vid en kollision mellan olika rättssystem, kan gälla 

exempelvis handläggningen av ett ärende. Det kan finnas stora skillnader i sekretess och 

offentlighet och när det gäller vilka personer som är kvalificerade till att handlägga 

vissa ärenden. Den verkställande staten kanske anser att det inte är tillräckligt 

kompetent personal som har skött handläggningen, och att ärendet därmed inte kan 

anses vara ordentligt handlagt. Det kan röra sig om fall där den misstänkte inte har fått 

vad den verkställande staten anser vara ett acceptabelt biträde vid rättegången. Det finns 

troligen olika regler i de olika rättssystemen om vilka krav som kan ställas på ett 

ombud, och vilka möjligheter som finns för den misstänkte att få tillgång till ett biträde. 

Det är också viktigt, när det gäller biträde i olika medlemsstater, att ta i beaktande att 

det är av yttersta vikt att den misstänkte får tillgång till ett ombud som denne kan 

kommunicera med. Eftersom alla stater har undertecknat konventionen om de 

                                                 
70 Lindell, Civilprocessen, s. 34 
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mänskliga rättigheterna kommer detta nog inte detta att vara ett problem, eftersom 

denna konvention ger alla misstänkta rätt till en tolk.71 

 

Andra konflikter som kan uppstå kan bero på rätten till överprövning av ett fall. Det kan 

finnas olika regelsystem vad gäller överprövning, som kan leda till att den verkställande 

staten inte anser att ärendet är till fullo utrett, eftersom den misstänkte inte har fått 

möjlighet att få sin dom prövad i högre instans. Det kan också vara så att den 

verkställande staten anser att den instansordning som finns i den utfärdande staten, inte 

är acceptabel. Detta kan leda till att den verkställande staten anser att ett rättegångsfel 

har begåtts enligt deras tradition, fast det aktuella förfarandet är helt enligt reglerna i 

den utfärdande staten. 

 

Som sagts tidigare i denna uppsats kan skillnader i olika staters definitioner av olika 

brott leda till problem. Den verkställande staten kanske inte alls anser att det rör sig om 

en brottslig gärning, medan det enligt den utfärdande statens definition på brottet 

faktiskt är att anse som en brottslig gärning.  

 

3.4.4 Hur ska konflikter i samband med den europeiska arresteringsordern lösas 

enligt ArrL? 

 

För att kunna komma tillrätta med de olika konflikter som kan uppstå, har regelsystemet 

i vissa fall lösningar som ska användas. De lösningar som erbjuds i regelsystemet 

angående den europeiska arresteringsordern, är för det första principen om dubbel 

straffbarhet. När den verkställande staten tar emot en europeisk arresteringsorder, ska 

den verkställande staten göra en prövning, utifrån den information som finns att tillgå i 

arresteringsordern, om huruvida denna gärning är straffbar även i Sverige. Om 

gärningen är straffbar i Sverige, ska Sverige överlämna personen i fråga.72 Om 

gärningen inte är straffbar i Sverige är detta ett hinder mot överlämnande. Detta gör 

alltså, när det gäller dessa brott, att en konflikt som skulle kunna uppstå på grund av 

olika staters definitioner av brott ska lösas genom att, om det är ett brott även i Sverige 

gäller arresteringsordern, och är det inte ett brott i Sverige gäller inte arresteringsordern.  

                                                 
71 Konventionen om de mänskliga rättigheterna art 6 
72 Observera att det finns vissa undantag för detta som inte vidare kommer att behandlas i denna uppsats, 
se ovan under avsnitt 3.3.3. 
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Principen om dubbel straffbarhet gäller dock inte när det är fråga om ett brott enligt 

listan. Det är i detta fall den utfärdande statens definition som ska gälla. Även om den 

verkställande staten inte håller med om att gärningen är brottslig, måste den ändå 

överlämna personen i fråga utan protester. Det sätt som finns att lösa denna konflikt på 

är alltså att det är den utfärdande statens definition som ska gälla. 

 

I vissa fall kan den verkställande staten ha något att säga till om även när det är en 

gärning som är straffbar även i Sverige, och principen om dubbel straffbarhet är 

uppfylld, eller om det gäller ett brott på listan. Detta är fallet om det rör sig om en 

gärning som den verkställande staten anser faller under grundlagsskydd i den 

verkställande staten. Enligt rambeslutet ska den europeiska arresteringsordern inte 

hindra den verkställande staten från att utöva sina konstitutionella regler om prövning i 

laga ordning, föreningsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier. Om det 

skulle vara en europeisk arresteringsorder som faller under någon av dessa 

konstitutionella regler, kan alltså den verkställande staten vägra att överlämna en person 

på grund av att grundlagsundantaget är tillämpligt. 

 

När det gäller ett brott på listan kan det dock vara svårt att se vilken regel som ges 

företräde, när det gäller grundlagsundantaget kontra listbrotten. I förarbeten finns 

argument som talar för båda reglers företräde framför den andra regeln. I praktiken 

kommer det kanske inte att leda till så många konflikter, eftersom den utfärdande staten 

i de allra flesta fall antagligen kommer att acceptera den verkställande statens vägran att 

överlämna en person. I de fall då den utfärdande staten inte accepterar denna vägran kan 

det dock komma att bli en konflikt. För att kunna lösa denna konflikt gäller det att gå 

vidare för att se vilken stat som har tolkningsföreträde. Detta kommer att behandlas mer 

utförligt nedan i kapitel 6. 

 

3.4.5 Räcker de lösningar som ges enligt arresteringsorderlagen? 

 

I de allra flesta konfliktfall räcker de lösningar som regelsystemet angående den 

europeiska arresteringsordern ger, för att kunna lösa vilken av staterna som ska ha rätt. 

Dock täcker lösningarna inte in alla konflikter på ett lika tillfredsställande sätt som när 

det gäller exempelvis principen om dubbel straffbarhet. När det gäller brott enligt listan 
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kontra grundlagsundantaget, finns inte någon klar regel som ger den ena eller den andra 

staten tolkningsföreträde. Detta gör att reglerna i det här fallet inte kan anses vara 

tillräckliga.  

 

När det gäller överlämnande enligt listan och det inte kan bli aktuellt med 

grundlagsundantaget är förvisso reglerna på det klara med vilken stat som ska anses ha 

rätt. Detta innebär dock inte att detta automatiskt är acceptabelt ur den verkställande 

statens synvinkel. Ett resonemang om vad denna regel får för innebörd för de misstänkta 

och de övriga medborgarna sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv kommer att föras nedan i 

kapitel 6. 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Huvudregeln enligt arresteringsorderlagen är att dubbel straffbarhet ska föreligga för att 

överlämnande ska kunna ske. Undantag från denna huvudregel är om det rör sig om ett 

brott som faller under listan. I ett sådant fall krävs inte längre dubbel straffbarhet. 

Sverige ska i detta fall inte göra någon egen prövning i fallet, utan endast överlämna den 

misstänkte personen till den utfärdande myndigheten. Enda gången som Sverige skulle 

kunna ha något att säga till om när det gäller listbrotten, är om grundlagsundantaget 

skulle vara uppfyllt. I dessa fall kan Sverige vägra att överlämna personen i fråga. Ett 

problem som uppstår är dock vad som händer om den utfärdande staten inte accepterar 

denna vägran. Vilken av staterna har då tolkningsföreträde? Diskussion om detta 

kommer att föras nedan i kapitel 6. 

 

Många av de personer som är motståndare till den europeiska arresteringsordern 

använder sig av argumentet att rättssäkerheten kommer att minska för våra medborgare i 

och med detta nya förfarande. Vad som menas med rättssäkerhet kommer att beskrivas i 

kommande kapitel. 
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4. RÄTTSSÄKERHET 
 

De flesta har hört talas om begreppet rättssäkerhet, och för de många är det nog ett 

begrepp som har en positiv klang. Men vad innebär egentligen begreppet rättssäkerhet? 

Det kan synas en aning konstigt att ett begrepp som används så ofta och av så många 

inte har en egentlig, bestämd innebörd.  

 

För att kunna förstå vad begreppet rättssäkerhet egentligen innebär har jag läst ett antal 

artiklar av olika författare som behandlar just begreppet rättssäkerhet och jag kommer 

att presentera några av dessa författares definitioner på rättssäkerhet i detta kapitel.  

  

4.1 Krister Thelin - Funktionsfördelning 

 

Enligt Krister Thelin73 innefattar rättssäkerhet förutsebarhet, legalitet och 

proportionalitet. Rättssäkerheten bör enbart innefatta den enskildes rätt i förhållande till 

statsmakten och inte den trygghet som vi eftersträvar på gator och torg.74 

Rättssäkerheten blandas dock ofta ihop med rättstryggheten, som just gäller den 

trygghet som vi vill ha när vi rör oss ute i samhället. För jurister är rättssäkerheten 

förknippad med den enskildes ställning i förhållande till det allmänna i straffprocessen. 

Av rättssäkerhetsskäl finns det en funktionsfördelning mellan polis och åklagare å ena 

sidan, och domstolen å den andra. Domstolen tar inte upp en sak på egen hand, utan står 

som en ”tillbakalutad rättsskipare mellan åklagare och tilltalad”75. Om denna fördelning 

skulle förloras ur sikte har även rättssäkerheten gått förlorat. Domstolen är opartisk och 

bör förhålla sig passiv för att rättssäkerheten ska upprätthållas.76  

 

4.2 Åke Frändberg - Tre villkor för rättssäkerhet 

 

Enligt Åke Frändberg77 är en vanlig användning av begreppet rättssäkerhet 

”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”78. Förutsebarhet är en viktig del i begreppet 

                                                 
73 Sverige som rättsstat 
74 Thelin, Sverige som rättsstat s. 62 
75 Ibid s. 62 
76 Ibid s. 82 
77 Om rättssäkerhet  JT 2000-01 s. 269 
78 Ibid s. 270 
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rättssäkerhet. Korrekta förutsägelser, exklusivt grundade på rätten när denna tillämpas 

enligt legalitetens krav, är det som avses med rättssäkerhet såsom förutsebarhet.  

 

För att det ska vara fråga om rättssäkerhet ska tre nödvändiga villkor vara uppfyllda. 

Det krävs att rättssystemet har ett klart och adekvat svar på den ställda frågan som en 

person har. Det ska finnas klara och adekvata regler. Detta är det första villkoret. Det 

andra villkoret är att medborgarna måste ha tillgång till dessa regler, dvs de ska vara 

publicerade. Svaret på den ställda frågan ska vara lätt tillgängligt för den frågande. Det 

tredje kravet är att medborgarna måste kunna lita på innehållet i reglerna, dvs de 

rättstillämpande organen måste tillämpa reglerna lojalt och korrekt. Det hjälper inte att 

ha klara och koncisa regler om reglerna trots detta inte följs av rättstillämparen. Dessa 

tre villkor har olika defekter som gör att rättssäkerheten ibland blir närmast obefintlig.  

 

Defekter avseende det första villkoret, att det ska finnas klara och adekvata regler, är att 

det inte finns några regler alls, dvs det råder rättsbrist. I detta fall är den officiella 

rättstillämparen skyldig att konstruera en regel för det aktuella fallet. Detta är en väldigt 

svag form av rättssäkerhet, eftersom den enskilde inte kan förutsäga utgången av ett 

mål, men ”han vet i alla fall att han får ett svar”79. En annan defekt avseende det första 

villkoret är om det finns regler, men att dessa är vaga, mångtydiga eller komplicerade. 

Det kan finnas flera regler som står i konflikt med varandra. I dessa fall får 

rättstillämparen vända sig till lagförarbeten, men dessa kan i många fall ge tolkning för 

båda parters argument. Dessa defekter kan komma att inverka negativt på 

rättssäkerheten. 

 

Defekter avseende det andra villkoret, att reglerna ska vara lättillgängliga, kan vara att 

rättsinnehållet över huvud taget inte är publicerat, eller att det visserligen är publicerat 

men svårt att få tillgång till. Detta är ett hinder mot rättssäkerheten, eftersom en person 

inte kan förutse följden av sitt handlande om han eller hon inte har tillgång till de regler 

som gäller. Det är viktigt för att detta villkor ska kunna uppfyllas, att det finns en 

tillfredsställande distribution av rättspublikationer, samt att ny lagstiftning aviseras i 

god tid före dess ikraftträdande.   

 

                                                 
79 Om rättssäkerhet JT 2000-01 s. 275 
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Defekter avseende det tredje villkoret, att rättsreglerna efterföljs av rättstillämparen, kan 

vara att myndigheterna inte kan upprätthålla rättsordningen, hur gärna de än vill och 

försöker göra detta. Denna defekt är ett faktum i de allra flesta stater, eftersom 

upptäcktsrisken för brott aldrig är hundraprocentig. En annan defekt kan vara att 

myndigheterna inte tar rättsordningen på allvar, ibland följer de reglerna, ibland inte. 

Om detta sker är ”rättsordningen inget annat än en fasad”80. Dessa både defekter har en 

stor inverkan på rättssäkerheten, och är en konsekvens av bristande respekt för 

legalitetstanken.  

 

4.3 Claes Beyer - Advokatsamfundets rättssäkerhetsprogram 

 

Claes Beyer81 var med och skrev Advokatsamfundets rättssäkerhetsprogram 1988. När 

Advokatsamfundet skulle definiera vad rättssäkerhet var, stötte det på problem som det 

inte hade förutsett. Det var inte självklart vad rättssäkerhet egentligen var för något. 

Beyer hade uppfattningen att rättssäkerhet ungefär betyder att ”det är någorlunda säkert 

vad rätten och rättsmaskineriet straffar, skattar, avgiftsbelägger mig med, om jag gör, 

tjänar eller begär det ena eller andra”82. Det finns en uppfattning om att ”det måste stå 

någonstans i en lag eller förordning eller åtminstone uttalas i något rättsfall, att 

myndigheter och domstolar får lov att göra så där mot mig, och vidare att vad som 

gäller mig också gäller alla andra”83.  

 

För att komma vidare gick Advokatsamfundet igenom de principer och krav som brukar 

ställas upp i rättssäkerhetens namn. Det kom slutligen fram till en katalog vars krav och 

grundsatser är grupperade under fem principer: legalitetsprincipen, 

objektivitetsprincipen, principen om rätt till domstolsprövning, principen om avgörande 

inom rimlig tid och slutligen offentlighetsprincipen. Jag ska bara lite kort presentera vad 

dessa olika principer innebär. 

 

Legalitetsprincipen innebär att det måste finnas lagstöd för att en myndighet eller en 

domstol ska kunna ålägga någon medborgare något, döma honom till straff eller i övrigt 

ingripa i hans rättssfär. Med denna princip följer krav på att det ska finnas en tydlig lag 
                                                 
80 Om rättssäkerhet JT 2000-01 s.279 
81 Rättssäkerhet – en formsak JT 1990-91 s. 389 
82 Ibid s. 392 
83 Ibid s. 392 
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och att det ska vara lagar som är utformade som allmänna regler, de ska alltså gälla alla 

medborgare och inte enbart en person eller en grupp personer. Här kommer också kravet 

på förbud mot retroaktiv lagstiftning in. 

 

Objektivitetsprincipen innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter är skyldiga att 

iaktta saklighet och opartiskhet. Denna princip för med sig krav på att lika fall ska 

behandlas lika och att exempelvis domare ska vara opartiska. Alla människors likhet 

inför lagen faller också in under denna princip.  

 

Rätten till domstolsprövning innebär bland annat att ingen ska kunna berövas sin frihet, 

utan att detta avgörs i domstol. Det innebär också ett krav på att en dom ska vara 

slutgiltig, dvs en medborgare ska inte på nytt kunna dras inför domstol i samma fråga.  

 

Advokatsamfundet har också med ett krav på att avgörande ska ske inom rimlig tid. 

Detta gäller både provisoriska ingrepp av typen anhållande och häktning, men även när 

det gäller huvudprocessen.  

 

Offentlighetsprincipen innebär både det faktum att det finns ett krav på att rättegången 

och avkunnandet av dom ska ske offentligt, och den generella offentlighetsprincip som 

gäller allmänna handlingar i Sverige.  

 

Efter uppräkningen av denna katalog fortsätter Advokatsamfundet att analysera vad 

rättssäkerhet egentligen innebär. Även Beyer tar upp förutsebarheten som ett väsentligt 

krav på rättssäkerhet. ”Rättssystemet och dess sätt att verka ska vara sådant, att 

medborgaren med någorlunda säkerhet kan förutse vad som kommer att inträffa om han 

agerar på ett visst sätt.”84 Det finns dock andra väsentliga element i 

rättssäkerhetsbegreppet, som inte kan förklaras med hänsyn till förutsebarheten. Det är 

inte bara den trygghet som skapas genom att medborgarna kan förutse följderna av sitt 

handlande som garanteras av rättssäkerheten. Rättssäkerheten ger också en annat slags 

trygghet, som innebär att det läggs en säkerhetsmarginal mellan den enskilde 

medborgaren och organisationen å ena sidan, och samhällets krav och sanktioner å den 

andra. Samfundet kom i och med detta fram till slutsatsen att ”rättssäkerheten inte kan 

                                                 
84 Rättssäkerhet – en formsak JT 1990-91 s. 393f 
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rätt förstås, utan att man ser dess anknytning till de mänskliga rättigheterna, sådana 

dessa bestäms i grundlag och konventioner”85. Det förefaller finnas ett samband mellan 

de livsvärden som skyddas av de mänskliga rättigheterna och många av de krav som 

rättssäkerheten ställer. ”Rättssäkerheten har ett samband med vissa grundläggande 

livsvärden, ett av dessa livsvärden är förutsebarheten och såväl förutsebarheten som 

andra värden har med de mänskliga rättigheterna att göra”86.   

 

Det stora problemet som uppstår när det gäller rättssäkerhet, är hur de nödvändiga 

inskränkningar som trots allt behövs ska kunna göras, utan att det görs alltför stora 

avsteg från rättssäkerheten. Trots att människor har rätt till frihet, krävs det ibland att 

myndigheterna har rätt att frihetsberöva en person som har begått ett brott. I 

Europakonventionen har detta lösts genom att det preciseras att en myndighet för att 

kunna ingripa, inte bara måste kunna åberopa några av de sakliga skäl som finns, utan 

också måste kunna åberopa en lag till stöd för sitt handlande. Exempel på sakliga skäl 

kan t.ex. vara att sekretess kräver att offentligheten inte ska användas, eller att reglerna 

om husrannsakan undanröjer reglerna om intrång i privatlivet. Detta rent formella krav 

finns till för att underlätta rättssäkerheten. I samma anda som detta ställs, i förhållande 

till de livsvärden som skyddas genom konventionen om de mänskliga rättigheterna, 

formella krav av olika slag upp.  

 

Det är svårt att i själva konventionen ta upp de undantag som finns för att de mänskliga 

rättigheterna ska kunna inskränkas. Detta har lösts genom att det har tagits in 

bestämmelser om att de mänskliga rättigheterna bara får inskränkas efter beslut av 

domstol. Sådana beslut får bara tas om det finns stöd i lag för detta. Det finns krav på 

opartiskhet av domstolen, samt krav på att lagar ska utformas på ett visst sätt. Lagen ska 

vara lika för alla och ska vara tydlig och får inte göras retroaktiv. Dessa krav leder till 

att rättssäkerheten tryggas. ”Rättssäkerheten är snarare den samhälleliga ingenjörskonst 

som skall skydda de mänskliga rättigheterna än lika med dessa rättigheter själva”87. 

 

 

 

                                                 
85 Rättssäkerhet – en formsak JT 1990-91 s. 395 
86 Ibid s. 395 
87 Ibid s. 396f 
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4.4 Slutbetänkandet av kommissionen mot ekonomisk brottslighet 

 

I slutbetänkandet av kommissionen mot ekonomisk brottslighet, SOU 1984:15, skiljs 

det på ett traditionellt och ett modernt rättssäkerhetsbegrepp. Det traditionella innefattar 

”två centrala moment, nämligen kraven på förutsebarhet och likhet i den straffrättsliga 

lagstiftningen och rättstillämpningen”88. Den moderna synen innefattar däremot det 

faktum att en person ”inte behöver utsättas för brott, dvs rättsskydd”89.   

 

Utöver denna distinktion angående den traditionella och moderna rättssäkerheten finns 

även en distinktion mellan den formella och den materiella rättssäkerheten. Med formell 

rättssäkerhet menas att medborgarna ska behandlas lika inför lagen, och att lagen är 

utformad på ett sätt som gör det möjligt att förutse hur lagen kommer att tillämpas.90  

 

Den materiella rättssäkerheten innefattar även att det ska finnas faktiska möjligheter till 

att uppnå ett rättvist beslut i det enskilda fallet. Det finns även en annan definition av 

det materiella rättssäkerhetsbegreppet i propositionen som följde av slutbetänkandet. 

Där menas att materiell rättssäkerhet är ”de garantier som finns för att de rättigheter och 

skyldigheter som lagstiftningen ger medborgarna också motsvarar den praktiska 

tillämpningen”91.  

 

4.5 Josef Zila - Rättens säkerhet eller människans säkerhet? 

 

Även Zila92 anser att rättssäkerhetens kärna ligger i förutsebarhet av rättsliga besluts 

utfall. Det finns ett krav på att den offentliga makten ska utövas under lagarna. Det 

måste göras en skillnad på om begreppet rättssäkerhet används utifrån ett juridiskt 

perspektiv, eller om det används utifrån ett socialt perspektiv. Utifrån det juridiska 

perspektivet blir frågor om lagar och normers etiska innehåll irrelevanta, eftersom det 

endast rör sig om ”rättens säkerhet”, dvs om ”en egenskap hos rätten som består i 

rättens entydighet och bestämdhet”93. Om begreppet däremot används utifrån ett socialt 

perspektiv, rör det sig om ”människans säkerhet”, dvs ”samhällsmedlemmarnas 
                                                 
88 SOU 1984:15 s. 129 
89 Ibid s. 130 
90 Prop 1984/85:32 s. 36 
91 Ibid 
92 SvJT Om rättssäkerhet 4/1990 s.284 
93 Ibid s.291 
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reflektion av den betydelse som rätten får i samhället, deras säkerhetskänsla i det 

hänseende den grundar sig på medvetenhet om rättens grundläggande betydelse i 

samhällslivet och en viss hantering av rätten”94. Det är viktigt att observera att denna 

”människans säkerhet” inte får blandas ihop med samhällsmedlemmarnas ”säkerhet” 

(trygghet) beträffande bland annat liv och egendom.  

 

Zila trycker på att det är utifrån ”människans säkerhet” som begreppet bör utgå. 

Rättssäkerheten ses som ett socialt värde95. ”Legaliteten är ett nyckelbegrepp för 

förståelse av rättssäkerheten”96. Krav på klara och tydliga regler är inbyggt i 

legalitetsprincipen. Legaliteten innebär en viss teknik att regera och utmärks av att den 

ger möjlighet att förutse nästa steg av den styrande makten. På detta sätt skapas säkerhet 

i förhållande till den offentliga makten. ”Denna säkerhet grundar sig alltså först och 

främst på att det finns fattbara rättsregler som gör det möjligt att förutse maktens 

agerande, med andra ord att det alltjämt finns möjlighet att ta reda på vad som är rätt, 

vad makten får göra och under vilka förutsättningar.”97 Den här säkerheten grundar sig 

också på övertygelsen om att dessa rättsregler kommer att följas.  

 

Legalitet och rättssäkerhet är inte samma sak, utan förhållandet mellan de båda 

begreppen är att ”legaliteten är rättssäkerhetens oumbärliga förutsättning; den utgör 

emellertid endast ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor”.98 Rättssäkerhet är den 

väsentliga konsekvensen av legaliteten. Det är i detta som legalitetens positiva värde för 

människor ligger.99 Rättssäkerhet är ett uttryck för värdet av det finns ett visst sätt att 

styra i samhället, legalitet. Det står också klart att rättssäkerheten inte är något absolut 

värde, utan bara är ett av värdena i dagens samhälle. ”I vilken mån rättssäkerheten 

kommer att tillgodoses eller i vilken mån man anser att det i ett konkret läge är viktigare 

(och politiskt möjligt) att tillgodose andra värden (jämlikhet, social rättvisa etc.) eller att 

ta hänsyn till andra förutsättningar (bl.a. ekonomiska – att skapa långtgående garantier 

för t ex materiellrättsligt korrekta avgöranden av tvistemål kan vara mycket 

                                                 
94 SvJT Om rättssäkerhet 4/1990 s.291 
95 Ibid s.298 
96 Ibid s.296 
97 Ibid s.297 
98 Ibid s.298 
99 Ibid s.298 
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resurskrävande) det är en fråga för en rättspolitisk bedömning som utfaller olika i olika 

situationer och naturligtvis hos olika aktörer, allt efter aktörernas intressen.”100  

 

4.6 Aleksander Peczenik - Formell rättssäkerhet – materiell rättssäkerhet 

 

Liksom de andra författare som har skrivit om rättssäkerhet anser även Peczenik101  att 

förutsebarheten är ett viktigt värde för att det ska råda rättssäkerhet. Dock är 

förutsebarheten inte det enda väsentliga för rättstillämpningen. ”Samtidigt uppfattas 

rättssäkerheten ofta som rättstillämparens övergripande mål. Detta gör att det är 

naturligt att definiera rättssäkerhet som innebärande något mer än förutsebarhet”102. Det 

finns andra värden som är viktiga att ta hänsyn till förutom förutsebarheten. Peczenik 

skiljer mellan formell och materiell rättssäkerhet. Den formella rättssäkerheten innebär 

att det enbart tas hänsyn till förutsebarheten i lagen. Den materiella rättssäkerheten 

innebär att ”rättsskipning och myndighetsutövning baserar sig på en förnuftig avvägning 

mellan hänsynen till den på rättsnormerna baserade förutsebarheten och andra etiska 

värden”103. Den formella rättssäkerheten är visserligen ett viktigt värde, men också detta 

värde, i likhet med alla andra sådana, måste vägas samman med andra värden. Den 

materiella rättssäkerheten är sedan avvägningens resultat.104 

 

Frändberg har tolkat Peczeniks text om skillnaden mellan formell och materiell 

rättssäkerhet som att denna skillnad grundar sig på att olika moraliska värden i konkreta 

beslutssituationer kan komma i konflikt med varandra, och de måste därför vägas mot 

varandra. De olika formella värdena som inräknas i avvägningen är, bland andra, 

förutsebarhet, likhet inför lagen och individens trygghet gentemot staten vad avser dess 

tvångs- och våldsanvändning. Dessa värden kan komma i konflikt med varandra i och 

med att alla dessa värden inte kan uppfyllas i alla situationer på en och samma gång. Ett 

värde kan komma att få stå över för att ett annat värde ska kunna uppfyllas.105 

 

Det finns ett antal faktorer som enligt Peczenik främjar rättssäkerheten. Vid i övrigt 

oförändrade omständigheter är rättsäkerheten bättre  
                                                 
100 SvJT Om rättssäkerhet 4/1990 s.299 
101 Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation 
102 Ibid s. 91f 
103 Ibid s. 94 
104 Ibid s. 61 
105 Om rättssäkerhet JT 2000-01 s. 270 
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- ju exaktare och generellare rättsreglerna är; 

- ju bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen; 

- ju långsammare reglernas förändringstakt är; 

- ju fler statliga beslut som bestäms av sådana regler; 

- ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för allmänhetens 

insyn; 

- ju större den oavhängighet är som domstolarna åtnjuter; 

- ju effektivare det ansvar är som åvilar makthavarna; 

- ju mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och institutioner; och till 

sist 

- ju bättre den juridiska argumentation som stöder rättsreglernas tolkning och 

tillämpning är. 106 

 

Peczenik sammanfattar i sin bok ett stycke om formell och materiell rättssäkerhet på 

följande sätt: ”Ju mer det verkliga samhället närmar sig idealet (i vilket någon oetisk 

lagstiftning aldrig förekommer och lagens bokstav kontinuerligt modifieras så snart nya 

falltyper uppstår som den tidigare lagstiftaren inte kunnat räkna med, förf. anm.), desto 

starkare skäl talar för att välja det formella rättssäkerhetsbegreppet. … Men ju mer det 

verkliga samhället avviker från idealet, desto mer behöver vi den materiella 

rättssäkerhetsnormen, dvs att beslut som innebär rättskipning eller myndighetsutövning 

bör vara rimligt förutsebara med stöd av lagen och förenliga med ett hänsynstagande till 

andra etiska värden.”107 

 

4.7 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier 

 

Den grönbok om rättssäkerhetsgarantier108 som nämns ovan i avsnitt 2.5 kom till för att 

det är viktigt att de rättsliga myndigheterna har förtroende för övriga medlemsstaters 

rättssystem. Detta blir extra viktigt nu när det tillkommit tio nya medlemsstater, och det 

därmed blir ännu fler rättssystem inom EU. Enligt grönboken bidrar fungerande 

rättssäkerhetsgarantier och förfaranden till att stärka förtroendet mellan 

                                                 
106 Peczenik, Rättsstaten – rätt, politik och moral, s. 44 
107 Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation s. 98  
108 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål i Europeiska unionen 
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medlemsstaterna. Det bör därför finnas miniminormer som är gemensamma för hela EU 

och sedan får införandet av dessa normer överlåtas på medlemsstaterna själva. 

 

Grönboken går igenom fem olika huvudområden eller huvudfrågor. Dessa är; 

- Möjligheten att få rättslig biträde, både före och efter en rättegång. 

- Tillgången till tolkning och översättning. 

- Information till misstänkta och tilltalade om deras rättigheter 

(rättighetsinformation). 

- Garantier för att i synnerhet misstänkta och tilltalade från utsatta grupper har ett 

ordentligt skydd.  

- Hjälp via konsulat till frihetsberövade utlänningar. 

 

Grönboken går igenom dessa olika punkter och tar upp vad som bör tänkas på och vilka 

regler som bör införas i medlemsstaterna. Dessa punkter i sig är dock inte så intressanta 

för denna uppsats, utan det är mer intressant att se till de allmänna argument och 

resonemang som tas upp angående sambandet mellan rättssäkerhetsgarantier för 

medborgarna, och det ömsesidiga erkännandet och ömsesidiga förtroendet mellan 

medlemsstaternas myndigheter.  

 

Genom Amsterdam-fördragets ikraftträdande 1997 ändrades Fördraget om Europeiska 

unionen (EU-fördraget). EU:s behörighet i fråga om polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete stärktes för att unionen skulle kunna uppfylla sitt mål att skapa ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa. En att de grundläggande principerna i fördraget är att 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska respekteras i unionen.109 Sedan 

detta fördrag undertecknades har EU föresatt sig att se till att dessa rättigheter och 

friheter respekteras inom unionens gränser. I art 7 i EU-fördraget finns mycket stränga 

påföljder för brott mot skyldigheten att respektera dessa rättigheter.  

 

I juli 1998 presenterade Kommissionen sin vision om ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa. Kommissionen meddelade att den hade som målsättning att undersöka vad 

ett område med rättvisa borde innebära. Huvudmålet var att medborgarna skulle känna 

att det råder en gemensam rättvisesyn inom hela EU. Detta skulle uppnås genom att de 

                                                 
109 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier s. 7 
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som hotar frihet och säkerhet ska ställas till svars och att samtidigt se till att de enskildas 

rättigheter respekteras. Miniminormer för skydd av individens rättigheter var 

nödvändiga för att balansera rättsliga samarbetsåtgärder som gav ökade befogenheter åt 

åklagare, domstolar och utredare.110  

 

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 stöddes, som sagts tidigare, principen 

om ömsesidigt erkännande som en hörnsten i det rättsliga samarbetet. Ömsesidigt 

erkännande vilar, som nämnts ovan, på ömsesidigt förtroende och tillit mellan 

medlemsstaternas rättssystem. För att kunna skapa ömsesidigt förtroende bör 

medlemsstaterna sinsemellan, fastställa ett antal gemensamma rättssäkerhetsgarantier 

för misstänkta och tilltalade. Förutsättningarna för att skapa ömsesidigt förtroende finns 

redan i och med att alla medlemsstater har undertecknat Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna. Det krävs dock en del arbete för att se till att de grundläggande 

rättigheterna blir verkliga för medborgarna. Det kan förekomma skillnader i hur 

mänskliga rättigheter omsätts i nationella straffprocessbestämmelser. Detta behöver inte 

innebära att det är fråga om överträdelser av Europakonventionen, men skillnader i 

praxis skulle kunna skapa hinder för det ömsesidiga förtroendet som utgör basen och 

förutsättningarna för ömsesidigt erkännande.111 

 

EU proklamerade en stadga om de grundläggande rättigheterna i december 2000. Denna 

stadga bekräftar att EU verkligen är en politisk gemenskap, och inte endast en 

ekonomisk organisation. Stadgan föreskriver också att de grundläggande rättigheterna 

ska vara grunden för all europeisk lagstiftning.112  

 

Rättigheterna är indelade i sex avsnitt: värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, 

medborgarnas rättigheter och rättsskipning. Grönboken behandlar avsnittet om 

rättskipning och det är också detta som är intressant för denna uppsats. Det föreskrivs i 

stadgan bland annat rätt till en rättvis rättegång, presumtion att en åtalad är oskyldig till 

motsatsen bevisats, legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Principen om att 

ingen ska åtalas och dömas två gånger för samma brott ska också fortsättningsvis gälla 

hela EU. 

                                                 
110 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier s. 9 
111 Ibid s. 10 
112 Ibid s. 9 
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Enligt Kommissionen bör de procedurregler som tillämpas inom EU vara så pass väl 

samordnade att medborgarna inte behöver befara att få olika behandling beroende på 

vilken rättslig instans som är behörig. Medborgare och bosatta i EU bör kunna förvänta 

sig likvärdiga rättssäkerhetsgarantier i hela EU.113  

 

Avsikten med initiativet till rättsäkerhetsgarantier är inte att ersätta eller ens komplettera 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Förhoppningen är att medlemsstaterna 

följer Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna mer noggrant inom de 

områden som täcks av grönboken. Om det förekommer upprepade klagomål om 

överträdelser av Europakonventionen, bör medlemsstaterna ha resurser att komma till 

rätta med detta av egen kraft. Eftersom principen om ömsesidigt erkännande bara kan 

genomföras effektivt om det finns ömsesidigt förtroende är det också av detta skäl 

viktigt att de gemensamma miniminormerna följs. Det ömsesidiga förtroendet måste 

vara mer än en känsla av tillit mellan medlemsstaternas myndigheter. Det måste också 

förankras i medvetandet hos advokater, brottsbekämpande personal och alla de som 

dagligen fattar beslut baserade på principen om ömsesidigt erkännande.114 

 

4.8 Förutsebarhet 

 

Som det går att se i detta kapitel anser alla författarna att det är viktigt med 

förutsebarhet, när det talas om rättssäkerhet. Förutsebarhet är ett värde att sträva efter att 

uppfylla. Det är viktigt för rättssäkerheten att medborgarna känner till vilka 

konsekvenser deras handlande kan komma att få, för att de ska kunna väga för- och 

nackdelar med att göra på ett visst sätt mot varandra. Att förutsebarheten är viktig för 

rättssäkerheten kommer till uttryck bland annat i uttrycken nulla crimen/poena sine 

lege115 (legalitetsprincipen). Dessa innebär att en handling inte är brottslig om detta inte 

står i lagen. Det ska heller inte kunna utgå ett straff för en handling som inte är straffbar 

enligt lag. En person kan inte straffas retroaktivt. Om en person utför en handling som 

inte är straffbar när den utförs, ska inte denna person sedan kunna straffas på grund av 

senare uppkommen lagstiftning.  

 

                                                 
113 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier s. 10 
114 Ibid s. 40 
115 Inget brott/straff utan lag 
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De olika författarna uttrycker kravet på förutsebarhet på lite olika sätt. Frändberg säger 

att det ska finnas förutsebarhet i och med att det ska finnas klara och adekvata svar på 

de frågor en individ ställer. Rättssäkerhet är ”korrekta förutsägelser, exklusivt grundade 

på rätten, när denna tillämpas enligt legalitetens krav”.116 Beyer uttrycker 

förutsebarheten som att det ska vara någorlunda säkert vad rätten och rättsmaskineriet 

straffar, skattar och avgiftsbelägger mig med om jag gör, tjänar eller begär det ena eller 

andra. Detta är också ett uttryck för förutsebarheten. När det gäller Advokatsamfundet 

talas det om legalitetsprincipen som ger uttryck för att det ska finnas tydliga lagar. 

Medborgarna ska kunna förutse vad som kommer att inträffa om de agerar på ett visst 

sätt.117 Zila säger att rättssäkerhet förutsätter tydliga och klara rättsliga normer.118 

Slutligen talar Peczenik om att rättssäkerheten är bättre ju exaktare rättsreglerna är och 

ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningens praxis är för allmänhetens 

insyn.119 Alla dessa olika sätt att uttrycka förutsebarhet på ger sammantaget ett uttryck 

för att förutsebarheten är viktig när det talas om rättssäkerhet. 

 

Försiktighet bör dock iakttagas när det gäller förutsebarhet och rättssäkerhet. Bara det 

faktum att något är förutsebart behöver inte innebära att det därmed också är rättssäkert. 

Bara för att människor vet att de kommer att bli torterade om de utför en viss handling 

innebär inte detta att rättssäkerheten uppfylls på grund av detta.120 Det är därför inte 

korrekt att enbart ta upp förutsebarheten som ett krav för rättssäkerheten, utan det är 

även andra aspekter som måste tas i beaktande för att ett samhälle ska kunna betraktas 

som rättssäkert. 

 

4.9 Andra aspekter vad gäller rättssäkerhetsbegreppet 

 

Det är flera av författarna som nämner att det är viktigt att se till även andra aspekter än 

förutsebarheten när det gäller rättssäkerhet. Zila anser att det är rättssäkerhet såsom 

människans säkerhet som är hans sätt att se på rättssäkerheten. Med människans 

säkerhet menas samhällsmedborgarnas reflektion av den betydelse som rätten får i 

samhället, deras säkerhetskänsla i det hänseende den grundar sig på medvetenhet om 
                                                 
116 Se ovan avsnitt 4.2 
117 Se ovan avsnitt 4.3 
118 Se ovan avsnitt 4.5 
119 Se ovan avsnitt 4.6 
120 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation Hitlerargumentet 
s. 97 
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rättens grundläggande betydelse i samhällslivet och en viss hantering av rätten. 

Rättssäkerheten är ett socialt värde. Svaret på i vilken mån rättssäkerheten kommer att 

tillgodoses, eller om andra värden kommer att väga tyngre, är en fråga för en 

rättspolitisk bedömning som utfaller olika i olika situationer och naturligtvis hos olika 

aktörer.121 I och med denna diskussion framkommer det att rättssäkerheten ibland kan 

komma att få stå över för att andra värden är viktigare i vissa sammanhang. Även 

Peczenik talar om att andra värden måste vägas in i den sammanlagda bedömningen 

tillsammans med förutsebarheten och det är detta som Peczenik kallar för materiell 

rättsäkerhet. Dessa värden som Peczenik talar om är, bland andra, likhet inför lagen och 

individens trygghet gentemot staten vad avser dess tvångs- och våldsanvändning. 

 

4.10 Slutsats  

 

De författare som jag har valt att ta upp i detta kapitel är inte alla ense om en definition, 

utan var och en har sin egen definition som de ser som den riktiga. Det som kan sägas är 

att trots att det finns så många olika definitioner, finns det ändå vissa element som 

förekommer hos alla, om dock i lite olika skepnad. De allra flesta anser att 

förutsebarheten är en viktig del i begreppet rättssäkerhet och de allra flesta har med 

detta i sin definition. Hur rättssäkerheten för våra medborgare påverkas av den 

europeiska arresteringsordern kommer jag att diskutera i nästa kapitel i denna uppsats.  

 

                                                 
121 Se ovan avsnitt 4.5 
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5. ANALYS AV DEN EUROPEISKA ARRESTERINGSORDERN 
 

5.1 Vilka följder får den europeiska arresteringsordern för rättssäkerheten? 

 

Många av de som är motståndare till den europeiska arresteringsordern har som 

argument att det kommer att försämra rättsäkerheten för medborgarna om detta 

förfarande används. I detta kapitel kommer jag att gå in närmare på hur rättssäkerheten 

påverkas av detta förfarande utifrån de olika begrepp som framkommit i föregående 

kapitel. 

 

5.1.1 Nackdelar med den europeiska arresteringsordern 

 

5.1.1.1 Förutsebarhet 

Det finns tre olika villkor som måste vara uppfyllda för att det ska föreligga 

rättssäkerhet.122  Det finns till varje villkor ett antal defekter. Det första villkoret är att 

det krävs att rättssystemet har ett klart och adekvat svar på den fråga som en person 

ställer sig. En defekt är att det inte finns några regler alls, dvs det råder rättsbrist. En 

annan defekt är att det finns regler som är vaga, mångtydiga eller komplicerade. Det kan 

också finnas flera regler som står i konflikt med varandra. I dessa fall ska 

rättstillämparen vända sig till lagförarbetena. I lagförarbetena kan det dock i många fall 

finnas argument för båda parters ståndpunkt. Jag anser att detta är fallet när det gäller 

den europeiska arresteringsordern, vad gäller listbrotten och grundlagsundantaget. Det 

finns regler, men som jag ser det finns det flera regler som står i konflikt med varandra. 

Genom att vända sig till lagförarbetena, dvs prop 2003/04:7, går det att hitta argument 

som talar för båda reglernas tillämpning före den andra regeln.123 Detta blir en defekt 

avseende det första villkoret enligt villkoren för rättssäkerhet. En defekt avseende ett 

villkor leder till en negativ påverkan på rättssäkerheten.124 Genom detta resonemang 

anser jag att det är det lämpligt att dra slutsatsen att förfarandet med den europeiska 

arresteringsordern, i dess nuvarande lydelse, vad avser listbrotten kontra 

grundlagsundantaget, leder till negativa påverkningar vad gäller rättssäkerheten. 

 

                                                 
122 Se ovan avsnitt 4.2 
123 Se diskussion i kapitel 6 
124 Se ovan avsnitt 4.2 
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Det andra villkoret för rättssäkerhet är att reglerna som finns ska vara lättillgängliga för 

den som ställer frågan, dvs medborgaren. En defekt avseende detta villkor kan vara att 

reglerna inte är publicerade, eller att de är publicerade men svåra att få tillgång till.125 

Detta kan bli aktuellt när det gäller den europeiska arresteringsordern. Andra 

medlemsstaters regler är förvisso publicerade i det landet, men kan vara svåra att få 

tillgång till för andra medlemsstaters medborgare. Den som befinner sig i ett annat land 

än sitt hemland, exempelvis på en kortare semester, har stora svårigheter att veta vilka 

lagar och regler som gäller i det landet. Detta beror sannolikt på att de flesta inte 

engagerar sig i att försöka ta reda på detta, eftersom de ändå ska befinna sig så kort tid i 

landet. Även för de som skulle vilja veta vilka regler som gäller kan detta bli svårt, 

eftersom lättillgängligheten påverkas, bland annat, av språksvårigheter och av att det 

finns rättssystem i medlemsstaterna. För de som inte känner till vilka regler som gäller i 

landet, kan det vara svårt att säga att reglerna är tydliga. Detta innebär alltså i dessa fall, 

att det är negativt för rättssäkerheten om människor ska kunna överlämnas enligt den 

utfärdande statens definition av ett brott. Det är inte regler som är lättillgängliga för 

dessa medborgare och alltså en defekt avseende det andra villkoret. Eftersom det är en 

defekt påverkar detta rättssäkerheten negativt för dessa människor.  

 

Det är inte enbart enligt Frändbergs definition av rättssäkerhet som rättssäkerheten 

påverkas negativt. I och med att alla författare anser att det är viktigt med förutsebarhet i 

bemärkelsen att det ska finnas tydliga och klara regler, och att medborgarna ska kunna 

förutse vilka rättsliga beslut som följer av en viss handling, kommer detta resonemang 

att äga tillämplighet även på de andra författarnas definitioner av rättssäkerhet. Detta får 

till följd att förutsebarheten kommer att minska vad gäller alla författares sätt att se på 

detta och därmed kommer också rättssäkerheten att minska. 

 

När det gäller organiserad brottslighet kan det inte anses vara ett alltför stort problem att 

inte känna till vilka regler som gäller i en specifik medlemsstat, eftersom den 

verksamhet som dessa personer sysslar med i regel är olaglig i alla stater. Det kan vara 

svårt att se att den europeiska arresteringsordern skulle påverka rättssäkerheten negativt 

för de som ägnar sig åt organiserad brottslighet, eftersom dessa borde vara medvetna om 

att det de gör är brottsligt. Även om det skulle kunna ses som att reglerna är 
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otillgängliga även för dessa personer, får ett antagande göras att det ligger i deras 

intresse att ta reda på vilka regler som gäller. Deras intresse borde vara större än det 

intresse som semesterresenärer har att ta reda på vilka regler som gäller i 

semesterlandet. 

 

Givetvis bör det vägas in att det inte är en ursäkt att göra något brottsligt bara för att 

personen i fråga inte äger någon kunskap om att denna gärning är brottslig. Människor 

förväntas kunna lagen. Även om lagar publiceras i Sverige och de är lättillgängliga i 

Sverige, kan inte alla svenska medborgare alla regler som vi har i Sverige. De flesta 

gärningar som finns i listan är brott som de flesta nog inser är brottsliga. Därför går det 

kanske inte att säga att dessa reglers otillgänglighet är en ursäkt, men det skulle kunna 

gå att säga att förutsebarheten ändå påverkas, eftersom påföljderna för dessa brott är 

olika i de olika medlemsstaterna. Detta skulle kunna leda till att omöjligheten att veta 

vilka straff som finns för varje brott, kan leda till att en person inte kan göra en ordentlig 

bedömning av om en gärning är ”värt mödan” eller inte. Det går inte att i förväg veta 

vilka rättsliga beslut som ska komma utifrån en viss gärning, och därmed brister 

förutsebarheten. Förutsebarheten är viktig när det gäller rättssäkerheten enligt alla 

författare vars åsikter jag har tagit del av inför denna uppsats, och därför måste den 

europeiska arresteringsordern anses leda till försämrad rättssäkerhet när det gäller 

förutsebarheten. 

 

5.1.1.2 Reglernas förändringstakt 

Peczenik talar om att rättssäkerheten är bättre ju långsammare reglernas förändringstakt 

är.126 Detta argument kan användas i den situationen att grundlagsundantaget kan 

komma att få stå tillbaka för listbrotten. Om detta skulle vara fallet är detta negativt sett 

ur ett rättsäkerhetsperspektiv utifrån reglernas förändringstakt. Detta på grund av att det 

krävs mer för att ändra grundlagen än vad det krävs för att lägga till brott i listan.  

 

5.1.1.3 Det ideala kontra det verkliga samhället 

Peczenik talar om att om det verkliga samhället är väldigt likt det ideala samhället, kan 

det räcka med formell rättssäkerhet. När det verkliga samhället avviker från idealet 

behöver vi beslut som bör vara förutsebara, men som även är förenliga med 

                                                 
126 Se ovan avsnitt 4.6 
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hänsynstagande till andra etiska värden.127 I det ideala samhället skulle alla rättssystem 

inom EU vara likadana och ha lika stora garantier för rättssäkerhet och samma krav på 

utredningar, bevis och dylikt. Det skulle också vara samma regler vad gäller definitioner 

och påföljder för brott i alla länder. Om detta var det verkliga samhället skulle det räcka 

med den formella rättssäkerheten. Då skulle den europeiska arresteringsordern inte leda 

till några problem ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom det inte skulle brista i 

förutsebarhet om alla rättssystem och alla regler vore likadana i alla länder. 

 

Det verkliga samhället är dock inte så idealiskt. Det finns olika rättssystem och olika 

regler i de olika medlemsstaterna som gör att förutsebarheten minskar för medborgarna. 

Det är i dessa situationer viktigt att se till att de beslut som tas, även är förenliga med 

hänsynstaganden till andra etiska värden. Dessa skulle kanske vara människans känsla 

av trygghet och känsla av att bli rättvist behandlad. Dessa värden tas enligt min mening 

inte i beaktande när det gäller den europeiska arresteringsordern, och därför påverkar 

detta förfarande rättssäkerheten negativt.  

 

5.1.2 Fördelar med den europeiska arresteringsordern 

 

5.1.2.1 Funktionsfördelning 

Krister Thelin talar om att det är viktigt ur rättssäkerhetsaspekt att behålla 

funktionsfördelningen mellan polis och åklagare å ena sidan och domstolen å den andra. 

Domstolen ska vara en ”tillbakalutad rättsskipare mellan åklagare och tilltalad”128. Det 

är av yttersta vikt att behålla denna funktionsfördelning eftersom det annars skulle leda 

till att rättssäkerheten förloras. Domstolen ska vara opartisk och passiv för att 

rättssäkerheten ska kunna upprätthållas.129 I det nya förfarandet med den europeiska 

arresteringsordern är det domstolarna som ska besluta om överlämnande. I det gamla 

förfarandet med utlämning var det regeringen som fattade sådana beslut. Genom att se 

på Thelins resonemang om funktionsfördelning, bör det nya förfarandet i och med detta 

leda till en förbättring ur rättssäkerhetssynpunkt, i alla fall vad gäller denna punkt. I och 

med att domstolen, som ska vara opartisk, tar över beslutsmakten från regeringen, som 

                                                 
127 Se ovan avsnitt 4.6 
128 Thelin, Krister, Sverige som rättstat s. 62 
129 Se ovan avsnitt 4.1 
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är politiskt beroende, måste detta enligt min mening anses vara ett mer rättssäkert 

förfarande ur denna synvinkel. 

 

5.1.2.2 Brottsbekämpning  

I vårt fall med den europeiska arresteringsordern kommer rättssäkerheten att minska när 

det gäller förutsebarheten. I föregående kapitel tog jag dock upp att det är andra värden 

än förutsebarhet som måste tas i beaktande när det gäller rättssäkerheten. När det gäller 

den europeiska arresteringsordern kan de värden som skulle kunna väga upp förlusten 

av förutsebarhet, vara att det är viktigt att få stopp på den organiserade brottsligheten. 

Detta är viktigt eftersom brottslighet leder till minskad rättstrygghet för medborgarna.  

 

5.1.2.3 Ömsesidighetsprincipen 

Ett annat värde som kan vägas in i detta är att det är viktigt, enligt det Europeiska rådet, 

att ömsesidighetsprincipen får genomslagskraft. Det är delvis denna princips 

genomförande som gör att förutsebarheten minskar. Att förutsebarheten tillåts minska, 

beror på att det har ansetts vara av större vikt att ömsesidighetsprincipen blir tillämplig, 

än att förutsebarheten kvarstår oförändrad. Dessa två värden, brottsbekämpning och 

ömsesidighetsprincipen, får alltså anses ha vägt upp att förutsebarheten minskar och det 

är mitt antagande att dessa värden har ansetts viktigare än förutsebarheten.  

 

5.1.2.4 Avgörande inom rimlig tid 

Advokatsamfundet talar om att ett krav på rättssäkerheten är att avgöranden ska komma 

inom rimlig tid.130 Detta måste genom det nya förfarandet med den europeiska 

arresteringsordern vara positivt sett ur rättssäkerhetssynpunkt. Det nya förfarandet ska 

gå snabbare än det gamla och vara mer effektivt. På detta sätt blir det positivt för 

rättssäkerheten utifrån kravet på avgörande inom rimlig tid med den europeiska 

arresteringsordern.  

 

5.2 Slutsats 

 

Det finns ett antal fördelar sett ur rättssäkerhetssynpunkt som kommer av den 

europeiska arresteringsordern. Dessa är att det kommer att gå fortare att få sitt ärende 
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prövat, att beslutsmakten flyttas från regeringen till domstolarna och att det kommer att 

bli lättare att bekämpa den organiserade brottsligheten.  

 

De nackdelar som finns i och med att förutsebarheten minskar, får dock anses väga 

tyngre, enligt min mening. Det finns inte tillräckligt klara och tydliga regler när det 

gäller vilka regler som ska ha företräde framför andra. Hur stor påverkan denna konflikt 

kan få på rättssäkerheten beror till viss del på huruvida det är grundlagsundantaget eller 

listbrotten som ska få företräde vid en eventuell konflikt. Detta kommer jag att föra en 

vidare diskussion om i nästa kapitel. 

 

Jag tycker att det faktum att listan kan komma att utökas för med sig att förutsebarheten 

kan komma att påverkas vad gäller fler och fler brott, och detta innebär att också 

rättssäkerheten kan komma att påverkas ännu mera av detta. Listan är redan väldigt lång 

och omfattar många fler brott än vad som känns rimligt. Det är i och för sig viktigt att 

kunna stoppa organiserad brottslighet för att förstärka rättstryggheten för medborgarna, 

men jag anser dock att detta värde inte står i proportion till de nackdelar ur 

rättssäkerhetssynpunkt som listan för med sig. Dessa nackdelar kommer att diskuteras 

vidare i nästa kapitel. 
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6. TRE OLIKA FALL NÄR DET GÄLLER DEN EUROPEISKA 

ARRESTERINGSORDERN 
 

Som sagts i tidigare kapitel är vissa regler när det gäller den europeiska 

arresteringsordern inte tillräckligt tydliga. Detta gäller främst vilken regel som ska få 

företräde om det uppstår en konflikt när det är fråga om ett brott på listan och den 

verkställande staten åberopar grundlagsundantaget. Enligt propositionen till 

arresteringsorderlagen ska den utfärdande statens definition av ett brott gälla vid 

listbrott.131 Å andra sidan ska grundlagsundantaget gälla även för brott som finns 

representerade på listan.132 Det diskuteras inte vidare hur detta ska gå till i praktiken 

eller vad som skulle hända om det uppstod en konflikt. Dessa två regler är tydliga om de 

läses var och en för sig, men vad händer om ett och samma brott faller under båda dessa 

regler? Antagligen kommer den utfärdande staten att acceptera Sveriges vägran att 

överlämna en person i de flesta fall, men vad händer om den utfärdande staten vägrar att 

acceptera Sveriges vägran? Vilken stat ska ha tolkningsföreträde när dessa regler ställs 

emot varandra?  

 

Det finns inte vad jag kan finna någon direkt lösning på denna konflikt och efter att jag 

har varit i kontakt med Internationella åklagarkammaren i Linköping har jag fått 

uppfattningen att detta är ett problem som kommer att få lösas genom praxis. Det 

kommer därför att ta många år innan det finns någon praxis som talar om hur en 

eventuell konflikt ska lösas. För att kunna få fram någon som helst lösning på detta 

problem redan idag, har jag valt att konstruera tre fall att utgå från i denna uppsats. Det 

första fallet är att det är Sverige som har tolkningsföreträde och det andra fallet är att det 

är den utfärdande staten som har tolkningsföreträde vid en eventuell konflikt. Senare i 

kapitlet kommer jag även att behandla vilka följder det får för den misstänkta, och de 

övriga medborgarna, om det rör sig om ett brott på listan och grundlagsundantaget inte 

kan åberopas. Detta kommer att vara fall tre i uppsatsen. 

 

 

 

 
                                                 
131 Prop 2003/04:7 s. 77 
132 Prop 2003/04:7 s. 78 
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6.1 Konfliktsituationen 

 

Den utfärdande staten har utfärdat en europeisk arresteringsorder på en person som är 

misstänkt för ett brott på listan. Myndigheterna i Sverige anser att det rör sig om en 

gärning som är skyddad enligt någon av våra grundlagar och vägrar att överlämna den 

misstänkte personen. Den utfärdande staten protesterar och säger att det inte alls rör sig 

om en gärning som faller under det svenska grundlagsundantaget och att Sverige inte 

har någon rätt att vägra ett överlämnande. Sverige ska inte göra någon prövning av om 

gärningen är brottslig i Sverige och det är vid olika definitioner den utfärdande statens 

definition av brottet som gäller. Sverige däremot hävdar att grundlagsundantaget är 

giltigt även när det gäller ett brott på listan och att Sverige därmed har rätt att vägra ett 

överlämnande. Vilken av staterna har rätt? 

 

6.1.1 Fall 1 – Sverige har tolkningsföreträde 

 

Sverige har rätt att vägra att överlämna personen på grund av att grundlagsundantaget 

går före alla andra regler. Detta undantag ska vara tillämpligt även när det gäller brott på 

listan och den utfärdande staten kan inte göra annat än att acceptera Sveriges vägran. 

 

6.1.2 Fall 2 – den utfärdande staten har tolkningsföreträde 

 

Den utfärdande staten har rätt att kräva att personen överlämnas och behöver inte 

acceptera Sveriges vägran att överlämna den misstänkte. Det är den utfärdande statens 

definition av brottet som gäller och eftersom den inte anser att det är en gärning som 

faller under det svenska grundlagsundantaget blir detta inte tillämpligt. Det ska inte 

göras någon prövning i Sverige av om gärningen är brottslig, utan Sverige måste 

acceptera att det rör sig om ett brott på listan och helt enkelt överlämna personen. 

 

6.2 Vad talar för att Fall 1 är det som domstolen kommer att anamma? 

 

Enligt beaktandesats 12 till rambeslutet ska rambeslutet inte innebära något hinder för 

den verkställande staten att tillämpa sina konstitutionella regler om prövning i laga 

ordning, föreningsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet i andra medier. Detta i 

kombination med att det i förarbetena sägs att grundlagsundantaget ska gälla även när 
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det gäller ett brott på listan, borde innebära att det är Sverige som har tolkningsföreträde 

när det gäller om grundlagsundantaget är tillämpligt eller inte.  

 

Syftet med detta undantag borde vara att varje stats grundlagsskydd ska vara lika starkt 

som om förfarandet med den europeiska arresteringsordern inte hade funnits. Detta talar 

för att det skulle bryta mot syftet med undantaget, om inte den som påstår att det är 

fråga om ett grundlagsskydd har tolkningsföreträde. Detta skulle i praktiken föra med 

sig att det inte vore så stor praktisk mening med detta undantag, eftersom det ändå 

skulle få böja sig för listbrotten (som redan idag är ganska många).  

 

Ett annat argument som talar för att den verkställande staten, dvs Sverige i vårt fall, ska 

ha tolkningsföreträde, är att grundlagen står över all annan lag. Om Sverige inte skulle 

ha tolkningsföreträde skulle denna princip rubbas. Detta var troligen inte tanken bakom 

lagförslaget. Det borde också kunna tolkas ut ur beaktandesats 12 i rambeslutet att det 

var lagstiftarens mening att medlemsstaternas grundlagar, vad gäller dessa områden, 

skulle få ha kvar samma innebörd och status som innan arresteringsorderlagen. Om 

detta var lagstiftarens mening, borde detta tala för att det är Sverige som ska ha 

tolkningsföreträde vid en konflikt som den aktuella. Genom rambeslutets införande har 

EU:s lagstiftning inträtt som svensk lag. Ett rambeslut är inte giltig som lag och har 

heller inte direkt effekt som vi kan se ovan i avsnitt 3.2. Om det skulle uppstå en 

konflikt där det inte går att tolka den lagstiftning som kommit ut av ett rambeslut, får 

rättstillämparen gå tillbaka till det avtal som ligger till grund för lagstiftningen. Detta är 

i vårt fall rambeslutet. Rättstillämparen får sedan göra en fördragskonform tolkning av 

detta. Det ska antas att lagstiftaren har velat uppfylla sina åtagande enligt det 

bakomliggande avtalet. Om det framgår enligt det bakomliggande avtalet hur en 

konflikt ska lösas, ska detta sedan antas vara den tolkning som ska göras av den otydliga 

lagstiftningen. Genom att utgå från denna princip om fördragskonform tolkning anser 

jag att grundlagsundantaget borde gå före alla andra regler om den europeiska 

arresteringsordern. 
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6.3 Vilka för- och nackdelar finns med Fall 1? 

 

6.3.1 ”Forumshoppping” 

 

Inom den internationella processrätten används ibland uttrycket ”forumshopping”. Med 

detta menas att den som ska till domstol i en internationell tvist där olika staters 

domstolar kan ha domstolsbehörighet, kan ”shoppa” bland dessa olika forum. Detta görs 

för att se vilket lands lag som skulle kunna passa bäst för just den lösning som personen 

i fråga vill ha. Personen stämmer sedan in till det lands domstol där han eller hon tror 

sig ha störst chans att vinna målet. Det krävs gott om tid och mycket arbete för att detta 

ska kunna genomföras i praktiken, det kan vara många staters lag och rättspraxis som 

ska kontrolleras innan personen kan veta vilket lands lag som verkar passa bäst. I fall 

med miljoner kronor/euro som står på spel kan detta dock vara värt besväret.  

 

När det gäller vår konfliktsituation skulle något liknande forumshopping kunna bli 

aktuellt, om den verkställande statens grundlagsundantag gäller alla personer som 

befinner sig i landet. Då skulle en misstänkt kunna välja att fly till det land där det finns 

ett passande grundlagsundantag, och därmed har störst chans att slippa bli överlämnad. I 

det fall att grundlagsundantaget enbart gäller det egna landets medborgare skulle detta 

inte bli aktuellt, eftersom den misstänkte då endast kan få det skydd som den egna staten 

ger. Varje medlemsstat har egna grundlagar som skyddar medborgarna från att 

överlämnas i strid med grundlagen, men trots detta kan medlemsstaterna ha olika långt 

gående grundlagsskydd. Om detta är fallet och det är i den stat personen befinner sig 

som denne ska åtnjuta grundlagsskyddet, kan forumshopping bli aktuellt. Det skulle 

innebära ganska mycket jobb för den misstänkte att ta reda på vilken medlemsstats 

grundlagsundantag som bäst motsvarar dennes behov. Men om den misstänkte riskerar 

ett långt fängelsestraff skulle detta kunna vara mödan värt. Många av de brott som finns 

representerade på listan avser organiserad brottslighet och det är sannolikt så att dessa 

personer kan tänkas ha ganska goda kunskaper om dessa saker. Om de inte skulle ha 

dessa kunskaper har de säkerligen tillräckligt med resurser för att ta reda på detta. För 

gemene man som inte har några kontakter i den organiserade brottsligheten kanske detta 

inte är så aktuellt, men det skulle kunna användas om personen vet att något annat land i 

alla fall har bättre grundlagsskydd än det land som personen befinner sig i.  
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Om forumshopping skulle användas i stor utsträckning skulle detta motverka syftet med 

arresteringsorderlagen, eftersom denna kom till för att underlätta överlämnande, inte för 

att förenkla för misstänkta personer att undkomma rättegång. Det skulle också kunna 

leda till att de stater som har ett långt gående grundlagsskydd blir någon sorts fristad för 

misstänkta personer. 

 

Detta problem kanske inte skulle bli särskilt stort i praktiken men i teorin är det trots allt 

ett problem att ta med i beaktande i en analys av de nackdelar det skulle föra med sig 

om grundlagsundantaget går före alla andra regler och dessutom gäller alla som befinner 

sig i landet och inte enbart den egna statens medborgare.  

 

6.3.2 Hur inverkar fall 1 på ömsesidighetsprincipen? 

 

Enligt Asp kan det finnas olika sorters erkännanden. Det kan vara partiella eller 

fullständiga erkännanden och villkorade eller ovillkorade erkännanden.133 Den första 

frågan som kan ställas är därför vilken sorts erkännande det är fråga om när det gäller 

den europeiska arresteringsordern? Syftet med arresteringsordern är att ta ett steg mot 

ett fullständigt erkännande av andra medlemsstaters rättsliga beslut. Jag anser att det när 

det gäller arresteringsordern finns inslag av flera av dessa olika erkännanden.  

 

När det gäller huvudregeln att dubbel straffbarhet ska krävas för överlämnande, anser 

jag att det är fråga om ett partiellt erkännande. Anledningen till detta är att det bara är 

när det är straffbara handlingar i Sverige som avses som erkännandet får giltighet. Om 

det skulle vara en gärning som inte är straffbar i Sverige, skulle arresteringsordern och 

därmed det rättsliga beslutet från den utfärdande staten inte erkännas. När det gäller 

brotten på listan, anser jag att det är fråga om ett fullständigt erkännande. Om det rör sig 

om ett listbrott, ska den verkställande staten acceptera den utfärdande statens beslut rakt 

av. Detta innebär att den verkställande staten fullständigt erkänner den andra 

medlemsstatens rättsliga beslut och det ömsesidiga erkännandet är fullständigt.  

 

I fall 1 går grundlagsundantaget före listbrotten. Innebär då detta att det är fråga om ett 

partiellt erkännande eftersom det inte gäller fullt ut, eller är det fråga om ett fullständigt 

                                                 
133 Se ovan avsnitt 2.2. 
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erkännande fast ett villkorat sådant? I detta fall finns det nog inget klart svar, men jag 

anser att det är fråga om ett fullständigt erkännande, men att detta erkännande är 

villkorat. Villkoret i det här fallet är att den verkställande staten erkänner den utfärdande 

statens rättsliga beslut fullt ut, så länge det inte går emot svensk grundlag. 

 

Om det är fall 1 som är det riktiga anser jag att detta är negativt för 

ömsesidighetsprincipen. Detta grundar jag bland annat på att ömsesidighetsprincipen 

ska råda när det gäller den europeiska arresteringsordern. Detta kommer inte att ske fullt 

ut om det går att villkora ett erkännande. Som Asp säger kommer 

ömsesidighetsprincipen att urholkas om det även fortsättningsvis kommer att följa med 

villkor för att erkännandet ska accepteras.134 Hela syftet med erkännandet är att de olika 

medlemsstaterna i EU ska erkänna varandras beslut såsom sin egna. Varje litet villkor 

som finns kommer att påverka detta i negativ riktning. Ömsesidighetsprincipen förlorar 

sin styrka ju fler undantag som finns mot att den ska gälla.  

 

Givetvis är en annan aspekt av villkorade erkännanden att en medlemsstat kanske inte är 

beredd att släppa ifrån sig den kontroll som det faktiskt innebär att låta 

ömsesidighetsprincipen få full genomslagskraft. Detta kan bero på en motvilja hos de 

styrande, men även på en generell motvilja från medborgarna i ett land. Det krävs en 

stor mängd tillit till de övriga medlemsstaternas rättssystem för att kunna acceptera 

andra medlemsstaters rättsliga beslut. Så länge det inte finns tillräcklig tillit mellan 

medlemsstaterna är det bra att ha villkorade erkännandet, eftersom detta får den 

verkställande staten att känna att den inte har gett upp all kontroll. Det kommer då alltid 

att finnas en ventil som gör att det går att undvika erkännandet i de fall den 

verkställande staten känner att det är ett helt felaktigt beslut.  

 

6.3.3 Hur inverkar fall 1 på rättssäkerheten? 

 

Enligt Advokatsamfundets rättssäkerhetsprogram kan rättssäkerheten inte rätt förstås, 

utan att se till dess anknytning till de mänskliga rättigheterna, såsom de bestäms i 

exempelvis grundlagen.135 Detta innebär att det skydd som grundlagarna ger är viktigt 

för att rättssäkerhet ska råda. Om grundlagsskyddet enligt fall 1 får företräde framför 

                                                 
134 Se ovan avsnitt 2.2 
135 Se ovan avsnitt 4.3. 
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listbrotten, kommer rättssäkerheten att fortsätta råda enligt detta kriterium. Eftersom 

rättssäkerhet är något som vi alla strävar efter att uppnå, kommer detta argument att 

väga tungt för att grundlagsundantaget bör få företräde.  

 

Peczenik talar, som sagts tidigare136, om att rättssäkerheten är bättre ju långsammare 

reglernas förändringstakt är. Det krävs mer för att ändra grundlagen än vad det krävs för 

att ändra listan med brott. Detta gör att det skulle vara positivt sett ur en 

rättssäkerhetssynpunkt om det skulle vara grundlagsundantaget som kommer att få 

företräde.  

 

Förutsebarheten skulle till viss del finnas kvar vad gäller de gärningar som skyddas av 

grundlagen. Om grundlagsundantaget skulle ha företräde framför listbrotten, skulle 

detta innebära att de svenska medborgarna i alla fall skulle veta att när de agerar på ett 

sätt som är skyddat av grundlagen, kommer det rättsliga beslut som följer av detta vara 

att det inte är brottsligt på grund av grundlagsskyddet. I och med att det då är klart vilket 

rättsligt beslut som ska följa av en viss handling, kommer förutsebarheten och därmed 

rättssäkerheten att vara oförändrad vad gäller dessa fall. 

 

I Zilas artikel beskrivs den materiella rättssäkerheten som de garantier som finns för att 

de rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen ger medborgarna också motsvarar den 

praktiska tillämpningen.137 Grundlagen ger medborgare en viss rättighet. Om denna lag 

sedan får ge vika för andra regler, motsvarar denna rättighet inte den praktiska 

tillämpningen. Detta leder till att den materiella rättsäkerheten minskar. 

 

6.4 Vad talar för att Fall 2 är det som domstolarna kommer att anamma? 

 

I propositionen 2003/04:7 till arresteringsorderlagen talas om att genom att principen 

om dubbel straffbarhet slopas, kommer detta i praktiken att innebära att det är den 

utfärdande statens definition av ett brott på listan som tillämpas. Detta anser jag innebär 

att det är den utfärdande statens definition av ett brott på listan som kommer att få 

företräde vid en eventuell konflikt mellan den utfärdande staten och den verkställande 

staten angående en definition av ett brott. Om detta företräde sträcker sig så långt som 

                                                 
136 Se ovan avsnitt 4.6 
137 Se ovan avsnitt 4.5 
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till att innebära att detta företräde ges även när grundlagsundantaget är inblandat är svårt 

att säga.  

 

Det har sedan länge varit EU:s mål att skapa ett område med fri rörlighet för bland annat 

varor. Det har slagits fast i den så kallade Cassis de Dijon domen att varor som är 

tillverkade i ett EU-land ska kunna säljas i andra EU-länder utan att behöva ändra 

standard. Denna princip är den som kallas för ömsesidigt erkännande. Om en vara inte 

skulle få säljas i en annan medlemsstat är detta att se som ett hinder mot den fria 

rörligheten. Grunden till ömsesidighetsprincipen är att det antas att en vara som är 

tillräckligt säker i ett land även ska anses vara tillräckligt säker för ett annat land.  

 

Även när det gäller den europeiska arresteringsordern talas det om ett ömsesidigt 

erkännande, denna gång av rättsliga beslut. När det gäller varor anses det inte finnas 

någon anledning för en medlemsstat att ha större krav på produktsäkerhet än vad andra 

medlemsstater har. Den vara som är tillräckligt säker för en medlemsstat får anses vara 

tillräckligt säker även för de andra. Samma argument borde genom en analog tolkning 

kunna användas även när det gäller rättsliga beslut. Ett beslut som är taget på ett korrekt 

sätt i en medlemsstat, borde kunna accepteras även i andra medlemsstater. På samma 

sätt som vad gäller produktsäkerheten angående varor, borde det inte finnas någon 

anledning att inte lita på de rättssystem som finns i de övriga medlemsstaterna. EU är 

tänkt att vara en union med gemensamma regler vad gäller åtskilliga områden och dessa 

områden utökas dessutom hela tiden. För att detta ska kunna genomföras rent praktiskt 

krävs att det inte finns några, eller i varje fall inte alltför stora, hinder mot att dessa 

regler genomförs och efterlevs. 

 

Ett argument som kan tala för att det är fall 2 som domstolarna kommer att anamma är 

att det Europeiska rådet anser att det ömsesidiga erkännandet ska vara en hörnsten i det 

rättsliga samarbetet på det straffrättsliga området. För att det ömsesidiga erkännandet 

ska kunna få genomslagskraft, krävs att den verkställande staten verkligen accepterar 

(erkänner) den utfärdande statens rättsliga beslut. Ju färre hinder som finns på vägen 

mot ett fullständigt och ovillkorat erkännande, desto större inflytande får 

ömsesidighetsprincipen. Ju större inflytande ömsesidighetsprincipen får, desto lättare 

kan den fylla sin funktion som en hörnsten i det rättsliga samarbetet. 

 



 

 60 

6.5 Vilka för- och nackdelar finns med Fall 2? 

 

Enligt grönboken om rättssäkerhetsgarantier är det viktigt att skapa en tillit mellan 

medlemsstaterna och dess medborgare och myndigheter.138 Om det är den utfärdande 

staten som har företräde kan detta sända en signal till medborgarna att det är okej att ge 

andra medlemsstater företräde, eftersom Sverige litar på dessa medlemsstater. Detta kan 

leda till ett ökat förtroende för andra medlemsstater bland samhällsmedborgarna. Det 

krävs att myndigheterna i en medlemsstat visar förtroende för andra medlemsstaters 

myndigheter, för att detta förtroende ska kunna förankras även hos medborgarna.  

 

En nackdel med fall 2 är att det svenska grundlagsskyddet kommer att förlora betydelse 

och att detta skydd då blir illusoriskt och inte längre verkligt. Detta är klart negativt, 

eftersom hela syftet med grundlagarna är att skydda våra medborgare mot straff för att 

de utövar sina grundläggande friheter. Förhoppningsvis har de övriga medlemsstaterna 

liknande grundlagsskydd som gör att detta inte kommer att få så stor praktisk betydelse. 

Med 25 medlemsstater är det dock inte realistiskt att anta att alla dessa medlemsstater 

har likadana grundlagar som skyddar medborgarna vid utövandet av sina grundläggande 

friheter vad gäller TF och YGL. Dock är det trots allt så att alla medlemsstater har 

undertecknat konventionen om det mänskliga rättigheterna och detta ger ett 

grundläggande skydd, förutsatt att alla medlemsstater efterlever konventionen. 

 

Om det införs rättssäkerhetsgarantier, kommer detta förhoppningsvis att leda till att 

förtroendet för de övriga medlemsstaterna ökar. Det är dock viktigt att det kommer 

tydlig och klar information om detta, så att medborgare och myndigheter blir medvetna 

om det arbete som läggs ner på att harmonisera rättssäkerhetsgarantierna mellan 

medlemsstaterna. Det är också viktigt att alla medlemsstater verkligen lever upp till 

dessa rättssäkerhetsgarantier även i praktiken annars kommer det förtroende som skapas 

att vara enbart illusoriskt och inte verkligt. 

 

                                                 
138 Se ovan avsnitt 4.7 
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6.5.1 Hur inverkar fall 2 på ömsesidighetsprincipen? 

 

Som sagts ovan kan det anses finnas en mängd olika aspekter angående den europeiska 

arresteringsordern och det ömsesidiga erkännandet.139 Om det är fall 2 som är det rätta, 

kommer detta att innebära att regleringen angående den europeiska arresteringsordern, 

är ett fullständigt och ovillkorat erkännande. Detta innebär att den verkställande staten 

erkänner den utfärdande statens rättsliga beslut fullt ut. Detta alternativ är väldigt 

positivt sett ur ett erkännandeperspektiv. Det innebär att ömsesidighetsprincipen får full 

genomslagskraft och att den behåller sin fulla styrka.  

 

Om det finns en tillit mellan medlemsstaterna kommer detta att vara positivt, eftersom 

det kommer att leda till att EU som en gemenskap kommer att bli starkare. Det skulle 

kunna leda till att medborgarna får en ökad känsla av att vara EU-medborgare, istället 

för svenskar, tyskar eller italienare. Om det inte finns någon tillit till de övriga 

medlemsstaternas rättssystem, skulle detta kunna leda till att myndigheterna, och kanske 

även medborgarna, i den verkställande staten känner sig överkörda av den utfärdande 

staten. Detta på grund av att den verkställande staten i detta fall inte har något alls att 

säga till om. Utan den viktiga tilliten skulle alltså ett fullständigt och ovillkorat 

erkännande kunna leda till att medborgarna tar avsteg från EU, och anser att det skulle 

vara bättre utan denna ”så kallade” gemenskap. Det är alltså viktigt att se till att skapa 

denna tillit mellan medlemsstaterna. Jag tror att de åtgärder som diskuteras i grönboken 

om rättssäkerhetsgarantier är ett bra steg på väg mot detta. Det krävs att myndigheter 

och medborgare i de olika medlemsstaterna får information och blir medvetna om de 

åtgärder som tas på detta område, och att de får mer information om de övriga 

medlemsstaternas rättssystem. 

 

6.5.2 Hur inverkar fall 2 på rättssäkerheten? 

 

”Enligt rambeslutet är det upp till den utfärdande staten att besluta om brottet 

faller inom listan och därmed skall undantas från kravet på dubbel straffbarhet. 

Eftersom de rättsliga myndigheterna i den utfärdande staten önskar lagföra 

individen torde det inte vara alltför otroligt att dessa också söker använda sig av 
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så vida definitioner som möjligt för att slippa en granskning utifrån kravet på 

dubbel straffbarhet. En sådan bedömning som representanter för den utfärdande 

staten skall företa, dvs. om begäran om överlämnande skall falla utanför kravet på 

dubbel straffbarhet, blir naturligtvis än mer komplicerad om det inte finns någon 

gängse definition i den inhemska rätten. Man bör också erinra om att den s.k. 

listan inte är statisk utan att den tvärtom kan utökas eller modifieras av 

Europeiska rådet efter att detta har hört Europaparlamentet. I framtiden kan 

alltså än mer brottsbeteckningar än de nämnda falla utanför kravet på dubbel 

straffbarhet.”140  

 

Jag anser att det som Påle tar upp är ytterst relevant för denna frågeställning. Om det 

skulle visa sig vara den utfärdande staten som har tolkningsföreträde, kan det bli fler 

och fler fall som kommer att falla under listan. Anledningen till detta är att den 

utfärdande staten, precis som Påle säger, är väldigt måna om att få lagföra den 

misstänkte personen. Det kan då tolkas in mer brott i listan än vad som kanske var tänkt 

från början. Genom att göra på detta sätt har de mycket större möjligheter att få igenom 

ett överlämnande, eftersom det inte kommer att göras någon granskning i den 

verkställande staten. Detta skulle i längden innebära att Sverige får allt mindre att säga 

till om, och det svenska grundlagsskyddet skulle kunna komma att förlora sin status.  

 

Det faktum att listan med brott kan komma att fyllas på med nya brott kan i sin tur 

också komma att innebära att det svenska grundlagsskyddet minskar, om det skulle visa 

sig vara den utfärdande staten som har tolkningsföreträde. Om fler brott tillkommer som 

faller under listan, och det därmed är fler fall som kommer att bli föremål för den 

utfärdande statens tolkningsföreträde, kommer detta att minimera det skydd som 

grundlagsundantaget är tänkt att utgöra. Ju färre fall där detta undantag blir tillämpligt, 

desto mindre mening kommer undantaget att medföra. Det kan slutligen bli så att det i 

praktiken kommer att bli helt meningslöst, eftersom de fall där grundlagsundantaget kan 

tillämpas minimeras till att slutligen inte vara några fall alls.  

 

Som sagts tidigare kommer förutsebarheten att minska om det är den utfärdande statens 

definition av ett brott som gäller, eftersom det är svårt för andra medborgare att veta 

                                                 
140 Påle, Karin, Villkor för utlämning s. 383 
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vilken definition som finns i andra medlemsstater. Om en person inte vet vilka följder 

en viss gärning kommer att få, måste detta anses minska förutsebarheten. Eftersom 

förutsebarheten är en viktig del av rättssäkerheten kommer detta fall att inverka negativt 

på rättssäkerheten. Under fall 3 kommer listans påverkan på rättssäkerheten att 

diskuteras mer ingående. 

 

6.6 Fall 3 – inget grundlagsundantag åberopas 

 

En annan situation som skulle kunna uppstå är att en europeisk arresteringsorder 

utfärdas på en misstänkt person angående en gärning som enligt den utfärdande staten är 

ett brott på listan. Något grundlagsundantag kan inte bli tillämpligt. Sverige ska i detta 

fall inte göra någon prövning i fallet, utan ska endast överlämna personen i fråga till den 

utfärdande staten.  

 

6.6.1 Hur påverkar fall 3 den misstänktes rättssäkerhet? 

 

I fall 3 kan det inte vara fråga om en defekt avseende ett av villkoren för att 

rättssäkerhet ska vara uppfyllt, på den grunden att det finns fler regler som står emot 

varandra. I detta fall är det denna regel som ska vara tillämplig. I fall som detta ska den 

utfärdande statens definition vara den som tillämpas. Det faktum att Sverige inte ska 

göra någon prövning kan i och för sig innebära att det påverkar rättssäkerheten, men 

inte från den synvinkeln att det skulle finnas flera regler som motverkar varandra.  

 

Rättssäkerheten påverkas negativt även i detta fall, eftersom kravet på förutsebarhet inte 

kan vara tillfullo uppfyllt när det gäller andra medlemsstaters regler. Alla 

medlemsstaters regler och lagar kan inte anses vara klara och tydliga och lättillgängliga 

för medborgarna i alla andra medlemsstater. Dessa krav är några, som i princip alla, 

som har skrivit något om rättssäkerhet, tar upp som särdeles viktiga. Jag anser därför att 

det, enligt min mening, inte råder någon tvekan om att fall 3 kommer att leda till 

försämrad rättssäkerhet för de som utsätts för detta förfarande.  

 

Egentligen kanske det inte är förfarandet i sig som gör att rättssäkerheten försämras, 

utan det faktum att det inte kan anses vara klart och tydligt för en person som begår en 

handling, vad denna handling kan komma att få för konsekvenser, och vilka rättsliga 



 

 64 

beslut detta kommer att leda till. I och med att en person inte kan veta vilka följder en 

handling kan få, kan personen inte göra en ordentlig avvägning av de för- och nackdelar 

som finns med att begå denna handling. När det inte går att väga för- och nackdelar 

emot varandra på grund av brist i förutsebarhet, måste rättssäkerheten anses vara 

förminskad i betydelse.  

 

Så länge principen om dubbel straffbarhet finns med som krav på överlämnande, 

påverkas inte rättssäkerheten, även om en person kommer att överlämnas. Den gärning 

som en person är misstänkt för i detta fall, hade varit brottslig även i Sverige. De regler 

som finns i Sverige, får anses var klara och tydliga och lättillgängliga för i alla fall 

svenska medborgare. Det är lättare för en person att väga för- och nackdelar emot 

varandra vad gäller en viss handling, när det är svenska regler som personen ska hålla 

sig till.  

 

Det som skulle kunna påverka rättssäkerheten även när det gäller principen om dubbel 

straffbarhet, kan vara att det finns olika påföljder och beviskrav i de olika 

medlemsstaterna. Detta gör att det inte ens i detta fall till fullo kan anses vara klara och 

tydliga regler. Visserligen kanske det går att förstå att denna gärning kommer att vara 

straffbar, men det kanske inte går att inse vilket straff det medför att begå en sådan 

gärning. Om det inte går att förutse vilket straff som kommer att utgå för en viss 

gärning, kan det heller inte anses vara klart vilket rättsligt beslut som kommer att följa 

av en viss handling. Detta är ett krav som finns vad gäller rättssäkerhet och är inte detta 

krav uppfyllt måste det anses inverka negativt på rättssäkerheten enligt min mening.  

 

6.6.2 Hur påverkar fall 3 medborgarnas rättssäkerhet? 

 

I och med att rättssäkerheten påverkas negativt för den misstänkte, kommer detta också 

att kunna göra att rättssäkerheten påverkas negativt för de övriga medborgarna i ett land. 

Detta sett utifrån det faktum att rättssäkerheten kan vara ”människans säkerhet” enligt 

Zila.141 Med detta menar Zila att rättssäkerheten kan vara samhällsmedborgarnas 

reflektion över den betydelse som rätten får i samhället, och deras säkerhetskänsla i det 

hänseende den grundar sig på medvetenhet om rättens grundläggande betydelse i 
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samhället, och en viss hantering av rätten.142 Om detta förfarande innebär att 

rättssäkerheten påverkas negativt för den misstänkte, kan det också innebära att 

samhällsmedborgarnas reflektion över rättens betydelse ändras. Samhällsmedborgarnas 

säkerhetskänsla kan minska om det visar sig att det blir mindre rättsäkerhet för de 

misstänkta vid överlämnandehanteringen. Samhällsmedborgarnas säkerhetskänsla är, 

enligt Zila, viktig sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Om denna känsla minskar, 

kommer detta att leda till att rättssäkerheten sett ur det sociala perspektivet, också 

kommer att minska i och med detta förfarande.  

 

Som sagts under fall 1 är det bättre ur rättsäkerhetssynpunkt om reglerna har en långsam 

förändringstakt. Om listbrotten går före grundlagsundantaget, skulle detta innebära att 

reglerna skulle kunna komma att ändras snabbare. Detta beror på att det tar längre tid att 

ändra grundlagen än listan. I och med att det är långsammare förändringstakt när det 

gäller grundlagen är detta bättre sett ur rättssäkerhetssynpunkt. Detta är även aktuellt 

när det gäller fall 3. Eftersom det i detta fall endast är fråga om brott på listan, kommer 

detta att vara negativt sett ur en rättssäkerhetssynpunkt eftersom reglerna, dvs listan, kan 

komma att ändras framöver. Detta innebär att det kommer att bli ännu svårare för 

medborgarna att hålla reda på vilka regler som gäller, och detta leder i sin tur till att 

förutsebarheten och därmed rättssäkerheten minskar ännu mera.  

                                                 
142 SvJT Om rättssäkerhet 4/1990 s.291 
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7. SLUTSATS 
 

När det gäller den europeiska arresteringsordern finns det, när det gäller vissa fall, 

väldigt tydliga och klara regler vad som ska gälla. I dessa fall anser jag att förfarandet är 

bra och att det kommer att vara positivt på det sättet att det verkligen kommer att 

underlätta och effektivisera överlämnandet av misstänkta personer mellan 

medlemsstaterna. Detta är positivt, eftersom det kommer att leda till att brottsligheten 

kommer att kunna bekämpas på ett enklare sätt. Detta är dock inte hela historien med 

den europeiska arresteringsordern. Som jag har visat i denna uppsats finns i det i långt 

ifrån alla fall klara och tydliga regler, när det gäller hur olika konflikter som kan komma 

att uppstå ska lösas. Detta är speciellt framträdande när grundlagsundantaget ställs emot 

listbrotten. I detta fall är det ingen som vet hur en konflikt ska lösas. Det kommer att ta 

ett antal år innan vi får veta hur en sådan konflikt kommer att behandlas i praxis. I och 

med att detta inte är helt utrett är det ett osäkert rättsläge för dem som drabbas. Det är 

inte bra ur rättssäkerhetssynpunkt att inte veta hur rättsläget ser ut.  

 

Även i de fall där det är klart uttalat hur en konflikt ska lösas, vilket är fallet när det 

gäller ett brott på listan då grundlagsundantaget inte kan åberopas, kommer 

rättssäkerheten att påverkas negativt. Detta beror i detta fall på att förutsebarheten 

kommer att minska för de misstänkta och för medborgarna i övrigt. Det är svårt, för att 

inte säga omöjligt, för en person som befinner sig i ett annat land än sitt hemland, att 

veta vilka lagar och regler som gäller där. Eftersom en person inte kan veta vilka regler 

som gäller i ett visst land, kan personen heller inte förutse vilka rättsliga beslut som kan 

komma att följa av en viss handling. I och med att det inte går att känna till reglerna och 

därmed inte heller förutse vilka konsekvenser ett visst handlande kommer att få, måste 

rättssäkerheten anses minska för dessa personer. Förutsebarheten minskar både i och 

med att de olika medlemsstaterna kan ha olika definitioner av olika brott, men också i 

och med att det exempelvis kan finnas olika brottspåföljder för olika brott i de olika 

medlemsstaterna. Vissa medlemsstater tar hårt på en viss typ av brott, men kan vara mer 

liberala när det gäller andra brott. Detta faktum gör det också svårare för olika personer 

att förutse vad som kommer att hända om de gör på ett visst sätt. 
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En annan sak som kan leda till att rättssäkerheten minskar för den misstänkte, kan vara 

att det finns olika regler vad gäller rätt till ombud och överklagande och dylikt. Det kan 

också finnas olika sätt att sköta en polisutredning på i de olika medlemsstaterna. Olika 

medlemsstater kan också ha olika regler när det gäller bevisning. Detta kan leda till att 

en gärning som den misstänkte döms för inte skulle kunna ha bevisats om de bevisen 

hade lagts fram för en domstol i exempelvis Sverige. Detta gör också att förutsebarheten 

och därmed rättssäkerheten minskar för den misstänkte. Förhoppningsvis kommer 

skillnader när det gäller ombud och överklagande att minska lite om de 

rättssäkerhetsgarantier som talas om i grönboken om rättssäkerhetsgarantier genomförs, 

men än så länge är detta inte gjort och väsentliga skillnader kan därför förekomma. 

Dock bör det tas i beaktande att alla medlemsstater har undertecknat 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och att denna ger ett grundläggande 

skydd vad gäller dessa frågor. 

 

Genom att det finns olika regler i de olika medlemsstaterna, måste rättssäkerheten anses 

minska i och med förfarandet med den europeiska arresteringsordern. Bara det faktum 

att det har ansetts nödvändigt med en grönbok om rättssäkerhetsgarantier, bör tala för att 

så som det ser ut idag finns det alltför stora skillnader mellan de olika medlemsstaterna 

vad gäller rättssäkerhet. Att det finns ett antal skillnader mellan de olika 

medlemsstaternas rättssystem framgår, som sagts ovan, även i promemorian om 

ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning.143 

 

Det är under inga förhållanden bra om medborgarna i ett land får uppfattningen av att 

det inte går rätt till, när en person blir överlämnad till en annan medlemsstat. Detta gör 

att förtroendet och tilliten till rättssystemet minskar, vilket inte är bra. Det är viktigt att 

människor känner sig trygga och litar på att systemet fungerar. 

 

Det är under inga omständigheter bra att det dessutom inte finns några tydliga regler om 

hur en konflikt mellan grundlagsundantaget och listbrotten ska lösas. Om listbrotten 

skulle få företräde framför grundlagsundantaget, kommer detta att innebära att 

rättssäkerheten minskar för våra medborgare, i och med att förutsebarheten minskar. 

Om grundlagsundantaget skulle visa sig få företräde, kommer detta att leda till att den 
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europeiska arresteringsordern i alla fall i dessa fall inte kommer att leda till att 

rättssäkerheten för de misstänkta kommer att minska. Detta är givetvis bra, eftersom det 

är eftersträvansvärt att rättssäkerheten består för våra medborgare trots detta nya 

förfarande. Detta gäller ju dock enbart ett fåtal brott på listan där grundlagsundantaget 

över huvudtaget kommer att kunna bli aktuellt. I alla andra fall när det gäller listan 

kommer rättssäkerheten att minska. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att rättssäkerheten kommer att minska i för stor 

utsträckning, när det gäller förfarandet med den europeiska arresteringsordern, för att 

det ska gå att överlämna en person mellan två olika rättssystem på ett sätt som båda 

staterna kan finna acceptabelt. De avkall som den verkställande staten får göra å sina 

medborgares vägnar, vad gäller bristen på förutsebarhet, kan inte enligt min mening 

anses vara acceptabla sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
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8. KÄLLFÖRTECKNING 
 

8.1 Offentligt tryck 

Proposition 2001/02:118 

Proposition 2003/04:7 
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