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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Så länge det har funnits människor, har det funnits brott. Nästan lika länge har det 

funnits olika system i form av straff- och straffprocessrätt som skydd för människors 

rättssäkerhet och rättstrygghet och konflikter mellan dessa skilda nationella system. 

Dessa system har varierat över tid och beroende på bland annat maktstrukturer och den 

politiska dagordningen. 

 

Det finns i historien en mängd exempel på system och försök till system med syfte att 

avhålla från och bestraffa olika typer av brott. Dessa system och institutioner har 

naturligtvis varit mer eller mindre framgångsrika. I takt med tiden förändras dessutom 

förutsättningarna för brottslingarna och kriminalpolitiken. Gränser flyttas, beteenden 

kriminaliseras eller avkriminaliseras, möjlighet till nya brott och upptäckandet av dessa 

skapas genom teknikens utveckling och så vidare. Möjligheterna att begå brott och att 

bekämpa dessa påverkas av till exempel gällande filosofiska och ideologiska 

skolbildningar samt straffsystem som ibland varit knutna till medborgarskapet och 

ibland till staters territorium.  

 

Europas rättsliga historia är splittrad i många avseenden, men visar i andra avseenden 

upp fascinerande prov på ett gemensamt arv av rättsliga föreställningar. Europa ger 

därför en bra bild av det som beskrivits ovan. Inte minst är Europa ett tydligt exempel 

på hur olika system har inverkat och påverkat och integrerat med varandra, för att så 

småningom bli det Europa vi ser idag. Enskilda stater – i den utsträckning de har funnits 

under historiens gång – eller snarare olika geografiska områden, som till exempel 

Sverige, har naturligtvis inte undgått denna förändring och utveckling. 

 

Lika länge som det funnits stater, lika länge har brott som varit gränsöverskridande till 

sin karaktär existerat. Trots det har straff- och straffprocessrätten sedan länge präglats 

mycket starkt av nationella intressen. En av förklaringarna till att denna del av rätten 

fortfarande idag är så starkt knuten till den egna nationen och dess angelägenheter, är 

den intima kopplingen mellan ett lands kultur, värdeföreställningar och utövandet av 

den straffrättsliga makten.   
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Sedan början på 1990-talet pågår dock något nytt i Europa inom ramen för EU, vad 

gäller utvecklingen av straff- och straffprocessrätten. Den ordning som dominerat de 

sista tvåhundra åren där utvecklingen har varit förbehållet nationalstaterna, har på några 

år förbytts i tankar och idéer som 1997 resulterade i Corpus Juris – ett utkast till en 

gemensam överstatlig straff- och straffprocessrätt för att skydda EU:s ekonomiska 

intressen. Utkastet har i och för sig varit mycket omdiskuterat men visar ändå på 

någonting nytt i strävandena hos EU:s medlemsländer. Dessa strävanden är delvis ett 

svar på de nya utmaningar som kriminalpolitiken står inför med anledning av den 

europeiska integrationsprocessen. (Som ett resultat av dessa utmaningar har tidigare den 

tredje pelaren skapats, genom Amsterdamfördraget, med krav på ett område med frihet, 

säkerhet och rättvisa.) 

 

Som ett led i genomförandet av Corpus Juris presenterade Kommissionen år 2001 en 

Grönbok om inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet, som ska svara för 

brottsutredning och lagföring av de brottstyper som omfattas av Corpus Juris. Den 

europeiska åklagaren ska ha befogenheter att utföra sina lagföringsuppgifter på hela 

EU:s territorium. Befogenheterna bygger i många avseenden på principen om 

ömsesidigt erkännande av beslut och domar och ger åklagaren identiska befogenheter i 

alla medlemsstaterna. 
 

I sin remiss på Kommissionens Grönbok om införandet av en europeisk åklagare, 

svarade den svenska regeringen att det finns flera inslag i den europeiska åklagarens 

befogenheter som strider mot svenska rättstraditioner. Enligt Grönboken ska det bland 

annat ges vissa undantag från den absoluta åtalsplikten, vilket skulle ge möjlighet till 

uppgörelse med brottsmisstänkta vilket leder till att dessa kan undgå lagföring i strid 

mot svenska rättsprinciper. Ett annat förslag går ut på att bevisning som accepterats 

eller avvisats i ett annat medlemsland ska behandlas på samma sätt av svensk domstol. 

Det gör att den svenska principen om fri bevisprövning, som innebär att det saknas 

formella regler om avvisande av olagligen insamlat bevismaterial, skulle hotas. 

 

När detta skrivs pågår med stor säkerhet förhandlingar ånyo – efter 2003 års 

misslyckande med att rösta igenom en konstitution för EU – om bland annat införandet 

av en europeisk åklagare i det nya utkastet till en konstitution. Det finns mycket som 

pekar på att stora delar av förra årets föreslagna konstitution kommer att finnas med i år 
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igen, däribland förslaget om att skapa en möjlighet att inrätta en europeisk åklagare. Det 

är därför hög tid att diskutera om och hur förslaget om införandet av en europeisk 

åklagare strider mot svenska rättstraditioner.  

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av den relativt snabba utvecklingen av straffprocessrätten i EU är det av 

vikt att ha kunskap om de rättshistoriska skeenden som ligger till grund för dagens 

straffrättssystem. De europeiska staternas skilda rättssystem är en företeelse som är ca 

200 år gammal, vilket i sammanhanget är en mycket kort tid. Den period som Europa 

delat ett arv av gemensamma rättsliga föreställningar går däremot mycket längre 

tillbaka i tiden än så. Uppsatsen syftar därför till att beskriva den europeiska rättens och 

framför allt straffprocessrättens historiska utveckling och placera diskussionen om en 

europeisk åklagare i en historisk kontext. 

 

I Justitiedepartementets (JD) remiss med anledning av Kommissionens Grönbok om 

införandet av en europeisk åklagare framförs att vissa delar av förslaget strider mot 

svensk rättstradition. Framför allt är det reglerna om godtagande av bevisning och 

möjligheterna att ingå uppgörelser med brottsmisstänkta. Av remissen framgår det inte 

vad som ligger till grund för ställningstagandet. Därför syftar uppsatsen till att beskriva 

de ändamål och rättsprinciper som ligger till grund för den svenska straffprocessrätten 

och den föreslagna europeiska straffprocessrätten vad gäller avvisande av otillåten 

bevisning. 

 

Justitiedepartementet hävdar att förslaget till en europeisk åklagare i flera avseenden 

bygger på andra rättsprinciper och ändamålsavväganden än vad den svenska 

rättegångsbalken gör. Det är framför allt principen om fri bevisprövning1 och 

undantagen från principen om absolut åtalsplikt2 som är annorlunda utformade i 

förslaget. Uppsatsen syftar därför slutligen till att diskutera hur principerna skiljer sig 

från varandra och värdera konsekvenserna av principernas tillämpning utifrån svenska 

ändamål och rättsprinciper. 

                                                 
1 RB 35:1 
2 RB 20:6 
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1.3 Problemformulering 

• Hur har Europas rättshistoria utvecklats vad gäller straff- och straffprocessrätt? 

• Vilka ändamål och rättsprinciper ligger till grund för den svenska 

straffprocessrätten och den föreslagna europeiska straffprocessrätten vad gäller 

avvisande av otillåten bevisning? 

• Hur skiljer sig den svenska och den föreslagna straffrättens principer från 

varandra och är konsekvenserna av principernas tillämpning något som är 

önskvärt utifrån svenska ändamål så som de kommer till uttryck i kapitel tre? 

1.4 Disposition  

Förslaget till införandet av en europeisk åklagare är något som, om det blir verklighet, 

skulle komma att beröra svensk straff- och straffprocessrätt på flera sätt. Som nämnts 

tidigare har Justitiedepartementet i en remiss kortfattat förklarat den svenska 

inställningen till förslaget. I remissen pekar Justitiedepartementet ut två områden som 

de betraktar som mer problematiska än andra för svenskt vidkommande. Det rör frågan 

om godtagande av bevisning samt frågan om åtalsplikt och undantag från denna. För att 

på ett heltäckande sätt belysa och diskutera de två områden som Justitiedepartementet 

reagerat på behandlar därför två olika magisteruppsatser vid Linköpings universitet var 

och en av dessa frågor.3 

 

Uppsatserna inleder med en gemensam beskrivning av den rättshistoriska utvecklingen i 

Europa med fokus framför allt på straffprocessrätten. Denna gemensamma inledning 

syftar till att placera diskussionen om införandet av en europeisk åklagare i en relevant 

historisk kontext. Detta historiska kapitel är uppdelat i tre underkapitel. Det första – 2.1 

– beskriver översiktligt den europeiska rättens historiska utveckling från ca 450 f.Kr. 

fram till år 1950 medan det andra – 2.2 – tränger djupare in i straffprocessrättens 

utveckling under samma tidsperiod. Därefter följer det tredje underkapitlet som tar sikte 

på de sista femtio årens utveckling och samarbete i Europa vad gäller straff- och 

straffprocessrätten. 

 

                                                 
3 Stjernström Martin, Den europeiska åklagaren och åtalsplikten – storm i ett vattenglas 
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Kapitel tre beskriver ändamål och principer som ligger till grund för den svenska 

straffprocessrätten och den föreslagna europeiska straffprocessrätten vad gäller 

avvisande av otillåten bevisning. Kapitel fyra diskuterar hur principerna skiljer sig från 

varandra och värderar konsekvenserna av principernas tillämpning utifrån svenska 

ändamål och rättsprinciper. 

1.5 Metod 

Uppsatsens första delar - kapitel två och tre - är deskriptiva till sin natur. Materialet är 

hämtat från litteratur, artiklar och internet. Uppsatsens sista del – kapitel fyra – är dels 

diskuterande vad gäller hur principerna skiljer sig från varandra, dels värderande vad 

gäller konsekvenserna av principernas tillämpning utifrån svenska ändamål och 

rättsprinciper.  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar straffprocessrätt och inte straffrätt. De historiska skeenden som är 

relevanta – straffprocessrätten i EU – låter sig dock inte helt skiljas från rätten i stort när 

utvecklingen ska beskrivas. Därför är inte uppsatsens andra kapitel, som behandlar den 

historiska bakgrunden, enbart avgränsad till straffprocessrätt utan behandlar även 

rättsutvecklingen i stort. För att kunna precisera uppsatsens syfte är däremot materialet 

avgränsat till straffprocessrätt4 i kapitel tre och fyra.  

 

Utgångspunkten för framställningen är att förslaget om en europeisk åklagare införs i 

enlighet med förslaget i Grönboken om en europeisk åklagare.  

1.7 Processrättsliga begrepp och definitioner 

Det är viktigt att kunna definiera det ämnesområde, objekt eller den enskilda händelse 

som författaren vill att läsaren ska ta till sig. En konsekvens, om det nyss sagda lyckas, 

är att läsaren kan utesluta andra näraliggande lydelser och tolkningar. I denna uppsats är 

begreppsfloran tätast i stycken där straffprocessen diskuteras.  Det finns några olika sätt 

att beskriva vad som sker i rättegången, se exempelvis Lindell5 eller Elwing6. Jag har 

                                                 
4 Se definition i kapitel 1.7.3. 
5 Lindell, Civilprocessen, s. 21 
6 Elwing, Brott och brottmål, s.65 
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dock valt att definiera straffprocessrätt och de tillhörande begreppen med utgångspunkt 

i, och med hjälp av Ekelöfs7 terminologi, vilken jag finner distinkt och klargörande.  

1.7.1 Processen, domstolen, parterna och processmaterialet 

Det processuella förfarandet i domstol kallas för rättegång. Processubjekt kallas de 

verksamma rättssubjekten vilka är till exempel domare, ombud och vittnen. De 

viktigaste processubjekten i en brottmålsrättegång är domstolen, åklagaren och den 

misstänkte (senare den tilltalade när åtal väcks). Processubjekten företar 

rättegångshandlingar med vilka de söker föra processen framåt genom att till exempel 

kalla vittnen. Processmaterialet är det som parterna presenterar för domstolen eller som 

domstolen inhämtar ex officio.8 

1.7.2 Processrätt och materiell rätt 

En vedertagen distinktion finns mellan processrätt och så kallad materiell rätt. Den 

materiella rätten består bland annat av civilrätt och straffrätt. Vad som utmärker ett 

materiellt lagrum är att det kan bestå av handlingsregler för både domstolen, parterna 

och medborgarna. Som exempel kan nämnas stöld9, där den som stulit ”dömes för stöld 

till fängelse i högst två år”. Det framgår för medborgarna att det är olagligt att stjäla, 

och det framgår för domstolen att den är skyldig att döma till fängelse. 

 

Ett processrättsligt lagrum, till exempel att rätten har att beakta rättegångshinder ex 

officio10, utgör dock enbart en handlingsregel för domstolen. En sådan regel kallas 

ibland för en formell regel, eller formell rätt. Distinktionen mellan formell rätt och 

materiell rätt blir särskilt tydlig när man talar om materiellt oriktiga domar.11 Med detta 

menas att domstolen inte bedömt processmaterialet korrekt enligt gällande rätt, till 

skillnad från en formellt oriktig dom där domstolen till exempel inte tar hänsyn till ett 

rättegångshinder. 

                                                 
7 Ekelöf, Rättegång I, s. 27 
8 Ekelöf, Rättegång I, s. 28 
9 BrB 8:1 
10 RB 34:1 
11 Ekelöf, Rättegång I, s. 44 
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1.7.3 Straffprocessrätt 

För att definiera vad som utgör straffprocessrätt kommer jag att använda en lexikalisk 

definition. I Juridikens Termer12 kan läsas att straffprocess är ”rättegång i brottmål”. 

Ekelöfs definition av rättegång13 stämmer här väl in, se ovan. Med dessa två definitioner 

i minnet blir således straffprocessrätt det begrepp som innefattar de regler som styr 

processen i brottmål. Straffrättsprocessen består av förundersökningen och rättegången. 

 

                                                 
12 Bergström, Juridikens Termer 
13 Ekelöf, Rättegång I, s. 28 
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2 Historisk rättsutveckling i Europa 

2.1 Rättshistorisk utveckling från 450 f.Kr. till 1950 

2.1.1 Europa som ett rättssystem 

Ett gemensamt rättssystem har aldrig funnits i Europa.14 Trots det så talas det ändå om 

europeisk rätt på många håll idag. Den enhet som Europa ändå utgör, och det rör sig då 

framför allt om västeuropa, grundar sig på ett ur rättsligt perspektiv gemensamt arv av 

rättsliga föreställningar. Dessa föreställningar har historiskt sett varit bestämmande för 

rättsutvecklingen i Europa, med bakgrund framför allt i den romerska rätten och senare 

även med viss påverkan från andra främmande rättssystem.15 

 

Inte heller östeuropa har i sig själv varit en enhet vad gäller rättssystem. Den sena 

existensen av ett östblock under 1900-talet och kommunistregimen dolde bara tillfälligt 

de olika ländernas egenart. Ur ett rättshistoriskt perspektiv hänger dock östeuropa nära 

samman med västeuropa.  

 

I västeuropa hade den romerska rättens utbredning inte varit möjlig utan det 

tyskromerska riket och den katolska kyrkan. Östeuropa gick däremot delvis en annan 

väg. Där var kulturspråket grekiska och inte latin som i väst. Redan på 700-talet delades 

Europa kyrkligt sett och år 1054 blev det definitivt med en västeuropeisk katolsk och en 

östeuropeisk ortodox kyrka. Östeuropa har dock trots delningen präglats av den latinska 

kulturen. Ryssland och Turkiet, och även dess föregångare i form av det gamla 

bysantinska riket, kom däremot med sent i den europeiska rättsutvecklingen.  

2.1.2 Den romerska rätten och Europa 

Den romerska rätten som rättssystem kan vi följa ända tillbaka till ca 450 f.Kr.16 Det är 

dock under den så kallade klassiska perioden från ca 100 f.Kr. till ca 300 e.Kr.17 som 

                                                 
14 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 237–238. Vad gäller detta stycke i övrigt 
hänvisas också till denna fotnot. 
Se även Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 47 ff. 
15 För en diskussion om bestämningen av Europa som en geografisk eller kulturideologisk enhet, se 
Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 109-111. Där beskrivs den kulturideologiska smältdegel som 
hellenismen utgör – med judisk religion, grekisk filosofi och romersk rätt – som Europas vagga. 
16 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 239 
17 Se bilaga 2, bild 1 
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den romerska rätten genomgick den utveckling som sedan har kommit att i stort sett 

ligga till grund för den europeiska rättsutvecklingen. En engelsk rättshistoriker har sagt 

att ”Rome gave civilization the Law”. Med detta avsågs inte rätten som en lära om 

mänskligt beteende utan som den flora av juridiska begrepp som vi använder för att 

beskriva människans rättsställning.  

 

Även om den romerska rätten haft stor betydelse för den europeiska rättsutvecklingen 

var utvecklingen i det gamla romarriket ingen självklarhet vad gäller rättens överlevnad. 

Utvecklingen i det delade romarriket tog sig skilda uttryck.18 Under kejsar Justinianus 

på 500-talet e.Kr. fick den klassiska rätten ett uppsving i det östromerska riket19 tack 

vare rättsskolor i bland annat Konstantinopel och Beirut. I västromerska riket befann sig 

däremot rätten under lång tid på nedgång. Denna stagnation av rätten bröts inte förrän 

på 1000-talet.  

 

Efter återupplivandet av den klassiska rätten i östrom under kejsar Justinianus led den 

klassiska rätten inom kort även här svåra nederlag.20 Grekiskan ersatte latinet som 

juridiskt språk, området led svårt av ekonomiska kriser och det bysantiska riket ansattes 

svårt från flera håll av bland annat perserna. Till slut bestod det forna imperiet bara av 

den befästa staden Konstantinopel, som föll mot turkarna först år 1453. 

 

Kring år 1100 inleddes de studier av de romerska rättskällorna som har fått namnet 

Bolognaskolan. Dessa studier grundar sig framför allt på den samling av romerska 

rättskällor som kom till i Konstantinopel under kejsar Justinianus på 500-talet e.Kr och 

som kallas Corpus Iuris Civilis21. Den bearbetning som utfördes i Bologna av den 

justinianska rätten har fått beteckningen Ius commune – den allmänna eller generella 

rätten. I och med Ius commune påbörjades en ny fas i romerska rättens historia och en 

ny metod att studera juridik. Denna kom att utgöra grundval för de rättsvetenskapliga 

studierna inte bara i Italien utan även i stora delar av Europa.22  

 

                                                 
18 Bellomo, The Common Legal Past of Europé, s 35–39 och Tamm, Romersk rätt och europeisk 
rättsutveckling, s. 241 
Se bilaga 2, bild 2 
19 Se bilaga 2, bild 3 
20 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 251 
21 Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 85–86 
22 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 240 
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Förbindelserna med kyrkan spelade också stor roll för den romerska rättens utbredning. 

Kyrkans rätt – den kanoniska rätten23 – tillsammans med den romerska rätten utgjorde 

de två vid den tiden universella rättssystemen som blev föremål för studier vid 

universiteten.24 Dock var det studierna av den romerska rätten och den nya 

vetenskapliga metoden som var den viktigaste drivkraften till den romerska rättens 

utbredning i Europa.25 Det gällde även till områden och länder, som till exempel Norden 

och England, som betraktade den romerska rätten som subsidiärt gällande. 

 

Fram till 1700-talets slut kom sedan juridiken att vara gränsöverskridande till sin 

karaktär eftersom rättsstudierna vilade på samma grundval i hela Europa.26 Den 

juridiska undervisningen vid universiteten inriktades på den romerska rätten och under 

lång tid saknades det vetenskapliga studier av den nationella rätten. Det var först under 

romantiken, i och med att de stora kodifikationerna trädde i kraft kring år 1800, som en 

ny grund lades för studierna av rätten. 

2.1.3 Den nationella rätten 

Överallt där den romerska kulturen mötte nya folkslag uppstod en önskan att stifta lagar 

eller nedteckna de egna redan existerande lagarna. Till en början skrevs dessa på latin. 

Från 600-talet finns de äldsta exemplen på germanska lagar som nedtecknades på 

modersmålet. Dessa ”deoms” skrevs under den anglosaxiske kung Athelbert av Kent. 

Från denna tidpunkt kan man sedan följa en obruten serie av anglosaxiska lagar. 

Ungefär vid denna tidpunkt uppstod även på flera andra håll lagar för olika germanska 

folkslag i bland annat det longobardiska norditalien och för bayrarna. Senare följde 

också lagar för friserna och saxarna. 

 

Ius commune vann snart inflytande inte bara på de rättsvetenskapliga studierna utan 

även på den nationella rätten.27 Detta inflytande visade sig först i Italien och 

sydfrankrike där den romerska rätten redan sedan tidigare hade gällt. I Tyskland 

genomfördes omkring år 1500 den så kallade receptionen, som innebar att den romerska 

                                                 
23 Den kanoniska rätten har på vissa håll ansetts vara det första moderna västeuropeiska rättssystemet. 
Se Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 270 
24 Ibid, s. 256 
25 Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 130–131 
26 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 238 
27 För en beskrivning av receptionen av Ius Commune, se även Anners, Den europeiska rättens historia 1, 
s 136–137. 
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rätten accepterades i sin helhet.28 Däremot hade den romerska rätten svårare att vinna 

inträde i nordfrankrike. Frankrike kom därför att delas upp i ett romerskrättsligt område 

söder om Loire, som kom att kallas pays de droit écrit, och det nordliga 

sedvanerättsområdet, pays de droit coutumier.29 (Även om sedvanerätten efter hand 

nedtecknades utgjorde den dock inget enhetligt rättssystem. Uppskattningar pekar på att 

den gällande rätten i nordfrankrike utgjordes av mer än 300 sedvänjor vid franska 

revolutionens utbrott.30) Även i Spanien stod den lokala sedvanerätten stark liksom i 

norden31 och Schweiz32, som också höll fast vid den nationella rätten. Så även i England 

där common law fortsatte att gälla.33 Inte minst på grund av att domstolsspråket i 

England var franska och inte latin som i övriga västeuropa, utvecklade sig den engelska 

rätten till ett eget slutet system under 1300-talet. Det manifesteras redan år 1276 när det 

heter att ”Nolumus leges Angliae mutare” (vi vill inte förändra Englands lagar), som 

svar på att kyrkan gjorde försök att introducera vissa principer.34 

 

Kopplingen och utbytet mellan den romerska rätten och den engelska rättsutvecklingen 

har varit mycket begränsad, även om vissa strukturella likheter kan skönjas.35 

Förbindelserna och beröringen mellan kontinentaleuropeisk och engelsk rätt har 

överhuvudtaget varit mycket svaga fram till och med 1700-talet. Så svaga, att Tamm 

diskuterar om det egentligen är rätt att överhuvudtaget beskriva Englands rättshistoria 

tillsammans med den gemensamma europeiska rättshistorien. Skottland utgör dock ett 

undantag. I medveten opposition bevarades där kontakten med kontinenten och Ius 

commune. 

 

När så småningom den nya lärdomsinriktningen – humanismen – började göra sig 

gällande i Europa under 1400- och 1500-talen ledde den till ett delvis nytt 

                                                 
28 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 280 
29 Ibid., s. 257. Se även s. 279 ff. 
Genom en påvlig bulla år 1219 förbjöds undervisning av romersk rätt vid Paris universitet, se Tamm, 
Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 279. År 1278 utfärdades dessutom av kungen ett förbud för 
advokater att åberopa sig på den romerska rätten i frågor som kom från sedvanerättsområdet, se Tamm, 
Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 280. 
30 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 281 
31 Om utvecklingen av svenska rättsväsendet under 1600- och 1700-talen, se Tamm, Romersk rätt och 
europeisk rättsutveckling, s. 278. 
32 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 266. 
33 Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 60 
34 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 289 
35 Ibid., s. 287 
Se även Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 158. 
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betraktelsesätt av rätten. Det ledde till att intresset ökade för de delar av den romerska 

rätten som kunde betraktas som allmänna rättsprinciper. Samtidigt med detta höjdes 

medvetenheten om betydelsen av den nationella rätten.36  

 

Det var dock inte förrän på 1700-talet i och med upplysningsfilosofernas och 

naturrättens intåg på scenen som ett nytt och kritiskt tankesätt på allvar utmanade den 

gällande rätten.37 Tamm skriver att upplysningstiden innebar att ”rättsordningen ställdes 

inför förnuftets domstol”38. Den romerska rätten upplevdes som osystematisk och 

oöverskådlig till skillnad från tidens krav på en rätt med korta och klara regler som 

kunde förstås av och tjäna folket. Jämlikhet, rationalitet och sekularisering i 

kombination med en optimism om möjligheterna att genom lagstiftning och andra 

ingrepp kunna skapa ett bättre samhälle drev på förändringar av rätten. Resultatet blev 

att man bröt med den gamla rättsordningen och att den enhet som fram till nu präglat 

rättsvetenskapen gick förlorad. Grunden för den nya rätten i form av de stora 

naturrättslärorna lästes över hela Europa, men lagstiftningen som följde var nationell till 

sin karaktär. 

 

Redan under 1700-talet påbörjades reformarbetet som trängde undan den romerska 

rätten. Tidens reformkrav realiserades av upplysta monarker i Tyskland, Österrike, de 

italienska staterna, Spanien, Portugal, de nordiska länderna, Nederländerna, Ryssland 

och även till viss del i Frankrike. Där var dock reformerna inte tillräckliga utan år 1789 

bröt revolutionen ut, vilken i sin tur banade väg för skapandet av civilrättslagboken 

Code civil år 1804.39 

 

Den första naturrättsliga kodifikationen var en bayersk civilrättslagbok från år 1756. 

Denna lagbok erkände dock fortfarande den romerska rätten som subsidiärt gällande till 

skillnad från de senare österrikiska och preussiska lagböckerna. Delar av den bayerska 

lagboken kom att gälla ända fram till att BGB – den tyska civilrättslagboken – trädde i 

kraft år 1900. 

 
                                                 
36 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 28 
37 Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 20 ff 
Se bilaga 2, bild 4 
38 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 293 
39 Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 47 och Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, 
s. 301. 
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Som vanligt stod den engelska rätten i stort sett oberörd av tidens strömningar.40 

Engelsmännen höll fast vid sin common law med allt vad det innebar i form av den 

urgamla sedvanerätten som lade grunden för en uppsättning oskrivna regler som 

hanterades och tolkades av domstolarna. 

2.1.4 Nationalstaterna, romersk rätt och uppbrottet 

Den romerska rätten bidrog starkt till synen, i stora delar av Europa, på hur en stat 

skulle organiseras och hur ett starkt styre skulle åstadkommas.41 Precis som var fallet 

med de romerska kejsarna tillerkändes furstarna en ställning som både stadsöverhuvud 

och lagstiftare. Inte minst fick det betydelse för det tyskromerska kejsarriket. Men även 

i norden blev kungarnas lagstiftningsmakt ett sätt att manifestera deras maktposition. I 

den danska Jyske Lovs företal står att läsa: ”Med lag skall land byggas.”42 Detta är 

förmodligen inspirerat av den romerska rätten och den tradition som tidigt fanns i Rom 

att lägga vikt vid rättssystemet som en del av byggandet av kejsarriket. 

 

Ett av de främsta syftena med straff- och straffprocessrätten i de så småningom 

framväxande nationalstaterna, blev att trygga den världsliga maktens, kungarnas och 

furstarnas, och den kyrkliga maktens, i katolska länder den katolska kyrkans, position.43 

 

När upplysningstiden och industrisamhället under 1800-talet utmanade nationalstaterna 

med helt nya uppgifter och problem av rättslig karaktär, ställdes rättsordningarna inför 

utmaningar som ledde till den period av stora kodifikationer som beskrivits ovan.44  

Kodifikationer och lagar som var - och är - helt knutna till nationalstaten och som ännu 

är gällande rätt i flera europeiska länder.  

 

Den gemenskap som rättsligt funnits i Europa fram till nu föll sönder. Den gränslösa 

rättsvetenskapen var borta och där Ius commune funnits trädde nu i dess ställe 

nationella lagböcker. Dessa nya lagböcker gick ofta hand i hand med realiseringen av 

nationalstaten. Denna utveckling hänger dessutom väl samman med den rättsliga 

motsättningen mellan de länder som räknas till det som Tamm beskriver som ”civil 

                                                 
40 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 303 
41 Ibid., s. 266 
42 Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 181 
43 Anners, Brottet, straffet och polisen, s. 20 
44 Se bilaga 2, bild 5 
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law”45 och de anglosaxiska länderna som hör till common law. Gemensamt för de 

länder med rättssystem som tillämpar civil law-systemet är att de i en eller annan form 

har sin grund i den romerska rätten. Utanför denna grupp står den engelsk-amerikanska 

rätten och de nordiska ländernas rätt. 

2.1.5 Nya rättsliga enheter 

Den nationella kodifieringen av privaträtten genomfördes på många håll i Europa.46 De 

tydligaste exemplen hittar man i Frankrike, med Code civil, och i de länder som lät sig 

inspireras, mer eller mindre frivilligt, av Frankrike. Det gjorde bland annat Spanien, 

Portugal, Belgien, Holland och Italien. Ibland talar man om en helt fransk rättskrets, där 

grunden utgjordes av Code civil.47  

 

I och med skapandet av Code civil var den naturrättsliga epoken över i Frankrike. Inga 

rättskällor förutom lagen tilläts. Övriga rättskällor som tidigare spelat stor roll fick en 

mycket reducerad och subsidiär roll.48 Lagen var den högsta auktoriteten. 

Rättsvetenskapen förlorade ställningen som rättskälla och uppgiften blev nu att lägga ut 

lagtexten. Rättskritik och vidareutveckling av lagen var uteslutande lagstiftarens 

uppgift. Denna uppdelning och relation mellan rättsvetenskapen och lagstiftningen 

spelar fortfarande en roll i dagens Frankrike. 

 

Exempel på länder som också skaffade nya lagböcker, men utan det franska inflytandet, 

är Österrike och Tyskland, som i och för sig dröjde ända till år 1900. Det var dock långt 

ifrån alla länder som skapade nya kodifieringar. I norden fanns starka önskemål om en 

kodifiering och frågan diskuterades länge men utan resultat. I Sverige kom man dock så 

långt att det 1826 förelåg ett utkast, som till vissa delar var påverkat av Code civil, men 

det antogs inte.49 Inte heller England antog någon ny kodifiering. 

 

I Tyskland gick rättsvetenskapen egna vägar och kom att på ett avgörande sätt påverka 

bland annat de nordiska länderna och även många andra europeiska länders 

rättsvetenskap, bland annat Italiens och Spaniens. I Tyskland stod under början på 

                                                 
45 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 305 
46 Angående den nationella kodifieringen, se Bellomo, The Common Legal Past of Europé, s. 1–34. 
47 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 313 
48 Ibid, s. 318–321 
49 För olika syn på inflytandet över utkastet, se Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 306 
och Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 214. 
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1800-talet50 en strid huruvida rätten utvecklades genom lagstiftningen eller, som i det 

gamla Rom, genom rättsvetenskapen.51 Den senare gick vinnande ur striden och 

grunden för denna blev fram till och med BGB: s tillkomst även fortsättningsvis den 

romerska rätten. Denna historiska skola tillsammans med Tysklands uppdelning i de 

många små staterna fördröjde dock skapandet av en enhetlig tysk lagbok. Under slutet 

av 1800-talet rådde en viss allmän osäkerhet huruvida romersk eller tysk rätt skulle 

ligga till grund för en eventuell ny lagbok. När så till slut BGB trädde i kraft 1 januari 

1900 var den en nationell lagbok utan större grund i Ius commune. Den överlevde tredje 

riket och är fortfarande gällande rätt i Tyskland.  

 

Precis som man kan tala om en fransk rättskrets kan man tala om en begränsad tysk 

sådan.52 BGB fick betydelse för både Schweiz, Österrike, Turkiet, Grekland, och på 

senare år även för Holland. Även nordisk rätt har influerats av BGB.53 

 

Precis som tidigare gick England sina egna vägar även under 1800-talet och lät sig inte 

påverkas av de stora kodifikationerna på kontinenten.54 Common law utgjorde 

fortfarande grundvalen för det engelska rättssystemet även om några författare i slutet 

på 1800-talet lät sig påverkas av den tyska rättsvetenskapen. De stora förnyarna av 

engelsk rätt var dock oftast domarna, som åtnjöt ett högt anseende. 

På senare tid har dock lagstiftningen, Statute Law, kommit att utgöra ett viktigare inslag 

i England. Ett visst närmande mellan Common Law och Civil Law kan skönjas. 

 

För östeuropas del har utvecklingen varit nära knuten till de politiska förhållandena.55 

Polen var länge delat mellan Ryssland, Österrike och Preussen. Tjeckien, Slovakien och 

Ungern utgjorde delar i den österrikisk-ungerska monarkin. Grekland, delar av det forna 

Jugoslavien, Bulgarien och Rumänien stod i sin tur länge under turkiskt herravälde. 

Rumänien införde en kodifikation 1864 med Code civil som förebild, medan övriga 

länder fortsatte att använda rättssystem med element hämtade från framförallt Tyskland. 

                                                 
50 Efter det Tysk-romerska rikets fall år 1806, i och med uppdelningen i många små furstendömen, fanns 
inte längre en stat som upprätthöll den romerska rätten. 
51 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 314 
52 Ibid, s. 324 
53 För en diskussion om BGB:s inflytande på nordisk rättsutveckling, se Anners, Den europeiska rättens 
historia 2, s. 198-199 och Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 323. 
54 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 325–326 och Anners, Den europeiska rättens 
historia Del 2, s. 184–186. 
55 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 324–325. 
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Ryssland kom först under 1700-talet i nära kontakt med det övriga Europa. Ett visst 

intryck togs då bland annat från den svenska rätten men det var först efter 

Napoleonkrigen som större reformer genomfördes och då med ett visst begränsat 

inflytande från Code civil. 

 

Trots den heterogena lagstiftning som började göra sig gällande under 1800-talet i 

Europa fanns det mycket som förenade tvärs över nationsgränserna.56 De nya politiska 

idéströmningar i form av liberalism, konservatism och socialism som rullade fram över 

Europa påverkade på ett eller annat sätt alla länder. Industrialismen drog fram med 

bland annat en minskad dödlighet, stigande befolkningstal, marknadsekonomi och nya 

sociala klasser. Även dessa fenomen kunde vid en eller annan tidpunkt påvisas i hela 

Europa. De olika länderna ställdes med andra ord inför likartade problem, som behövde 

sin rättsliga lösning. Varje land valde sin egen rättsliga lösning med nationell 

lagstiftning, men de kunde inte undgå att påverkas av och lära sig av varandra och ta 

intryck från de länder som ibland låg något före i utvecklingen. 

2.1.6 Nya influenser 

Den påverkan som de europeiska ländernas rättsordningar har utövat på varandra är ett 

välkänt fenomen och inte något nytt i den europeiska rättshistorien.57 Under 1800- och 

1900-talet har denna påverkan fortsatt men till skillnad från tidigare har inte den 

romerska rätten spelat något annat än en begränsad roll. Istället har den amerikanska 

rätten kommit att få ett allt tydligare inflytande i Europa under senare tid. Paralleller kan 

dras mellan latinet och engelskan, mellan de romerska och amerikanska lärosätenas 

betydelse samt mellan Roms och USA:s inflytande över politik och ekonomi. Ett annat 

exempel på inflytande över den nationella rättsordningen är alla de internationella 

konventioner som lägger grunden för ny rätt. Ännu ett fenomen som under 1900-talet 

har blivit allt viktigare är integrationen mellan de europeiska rättssystemen på grund av 

EG. 

                                                 
56 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 306 
57 Ibid., s. 328–329 
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2.2 Straffprocessrättens historia 

Den materiella straffrätten och straffprocessrätten präglas sedan länge av nationella 

särdrag.58 Genom historien har det dock funnits olika strömningar som i högre eller 

lägre grad har påverkat utformningen av rätten. 

2.2.1 Romarriket 

Precis som i andra gamla rättsordningar sammanföll i den tidiga romerska rätten det vi 

idag kallar skadeståndsrätt och straffrätt.59 Det var dock väldigt få brott som betraktades 

som så allvarliga att de medförde reaktioner och sanktioner från staten. Det rörde bland 

annat brott som förräderi och religionsbrott.60 Flera av de brott som för oss idag 

betraktas som självklara såsom rån, stöld och dråp överläts till den enskilde att själv 

åstadkomma upprättelse. Utvecklingen gick dock under 200- och 100-talen f.Kr mot att 

allt fler brott kom att omfattas av det offentligas sanktioner. Inte sällan var det dock upp 

till den enskilde att fullfölja och fullborda straffen sedan förutsättningarna blivit 

prövade av ett jurykollegium. Hade den misstänkte gripits på bar gärning var det 

däremot inte nödvändigt att pröva förutsättningarna. De brott som begicks mot staten 

prövades av folkförsamlingen. Kring 80 f.Kr. infördes offentliga jurydomstolar med fast 

kompetens där beslut fattades med majoritet och där besluten inte gick att överklaga. 

Från år 17 f.Kr. fanns sådana jurydomstolar med specialkompetens för de flesta av 

dåtidens brott. Varje medborgare kunde – om det var sanktionerat av pretorn – väcka 

åtal. Anmärkningsvärt var dock hur man ansträngde sig för att ge den anklagade en 

stark ställning. Den anklagade gavs betydande fördelar gentemot åklagarsidan. Den 

åtalade hade till exempel en och en halv gång så lång tid som åklagarsidan att föra sin 

talan under. Dessutom kunde den anklagade få företrädas av upp till sex advokater. 

 

Frågan om bevisningen var något som helt låg på parterna. Domaren hade under denna 

period en väldigt fri ställning i fråga om bevisvärderingen. Det var den fria 

bevisprövningens princip som gällde. Domaren var därför inte bunden av några i lagen 

                                                 
58 Asp, EU & straffrätten, s. 27 
59 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 180–181 samt Anners, Den europeiska rättens 
historia 1, s. 76–77. Vad gäller detta stycke i övrigt hänvisas också till denna fotnot. 
60 Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 76 
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uppställda bevisvärderingsregler utan avgjorde självständigt frågor om bevisningens 

värde utifrån sin egen bedömning.61 

 

Utvecklingen av den romerska rätten låg sålunda under den klassiska perioden i 

händerna på fackjurister. Detta stånd var till en början ett fritt sådant men knöts allt 

hårdare till kejsaren för att i slutet på 200-talet vara en till det kejserliga kansliet knuten 

ämbetsmannakår. Denna ämbetsmannakår av utbildade fackjurister avskaffades i slutet 

av 200-talet och ersattes av allmänt utbildade och vältaliga ämbetsmän. Därmed 

försvann också de sista resterna av den klassiska rättskulturen. Den vulgarisering av 

rätten som ägde rum i västromerska riket handlade framför allt om att rätten anpassades 

till tidens sociala och ekonomiska förhållanden och inte minst till rikets uppdelning i 

olika provinser.62 Från början hade frågan om vilken rätt som skulle gälla för vem lösts 

genom den så kallade personalitetsprincipen, vilken innebar att rätten var personlig i 

den meningen att den var knuten till och följde medborgarskapet. Under slutet på 400-

talet började dock territorialprincipen att vinna insteg.63 

 

Under inflytande av den romerska rätten utvecklades under 1300-talet den så kallade 

statutteorin, som var en lösning på den rangordningskonflikt som uppstod mellan Ius 

commune och den lokala rätten. Teorin innebar att Ius commune blev subsidiärt 

gällande till den lokala rätten, men i praxis blev regeln att den å andra sidan skulle 

tolkas snävt och att det förelåg en presumtion för den romerska rätten. Därmed var även 

grunden lagd till utvecklingen av den internationella privaträtten. Under denna tid 

utvecklades också en ny straffrättsdoktrin med en straffrättslig ansvarslära.64 

2.2.2 Den kanoniska rätten 

Den kanoniska rätten hade inte bara betydelse för utbredningen av den romerska 

rätten65. Den bidrog dessutom på många områden till utvecklingen av rätten i stort. 

Under medeltiden kunde inte ens den romerska rätten mäta sig med den kanoniska 

rättens djupgående verkningar på rättsordningarna i västeuropa.66  

                                                 
61 Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 64. 
62 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 243 
63 Ibid., s. 247–249 
64 Ibid., s. 266 
65 Se föregående stycke. 
66 På 1500-talet sammanställdes den kanoniska rätten till Corpus iuris canonici. Denna förblev sedan 
oförändrad ända fram till 1917. Bellomo, The Common Legal Past of Europé, s. 73–74. 
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På 1200-talet infördes inkvisitionen som grundläggande processordning för de kyrkliga 

domstolarna. I och med denna förändring ändrades också synen på bevisningen i dessa. 

Den fria bevisprövningen, som följt med sedan senantiken, skulle ersättas, som ett 

skydd mot partiska domare, av den legala bevisteorin.67 Nu skulle bevisen vara 

graderade och formellt bestämda ifråga om beviskraft. Den kyrkliga straffprocessen 

utvecklades sedan till att bygga på rationella kunskapsmedel och inte på edgärdsmän.68 

Systemet med edgärdsmän byggde på att svarandesidan uppmanades att få ett visst antal 

personer att genom ed betyga den anklagades oskuld och på så sätt fria den anklagade. 

Nu fick istället ögonvittnen en central roll liksom den anklagades egen utsago och 

eventuella bekännelse.  

 

Inom den kanoniska rätten utvecklades en straffrättsdoktrin där skuldbegreppet och 

gärningsmannens subjektiva inställning till sina handlingar utgjorde ett grundläggande 

fundament. Utanför kyrkan hade rätten tidigare framför allt byggt på objektiva rekvisit.  

Kyrkan bidrog även med ett system av sedlighetsbrott, som skulle komma att i hög grad 

påverka lagstiftning och praxis under mer än femhundra år.69  

 

En bidragande orsak till den kanoniska rättens snabba spridning i Europa under 

medeltiden var en förändrad inställning till straffrätten överhuvudtaget.70 Den väsentliga 

uppgiften för straffrätten blev att underkasta den skyldige ett statligt straff och inte att, 

som tidigare, ge käranden en möjlighet att besegra svaranden inför rätten. Ett exempel 

på den kanoniska rättens betydande inflytande inom processrätt och straffrätten är de 

nedtecknade nordiska landskapslagarna från 1200-talet.  

2.2.3 Upplysningstiden 

Under upplysningstidens relativt korta epok i den europeiska straffrättshistorien ledde 

tron på förnuftet bland annat till krav på en reformerad straff- och straffprocessrätt. Den 

genom tortyren brutaliserade straffprocessrätten humaniserades och blev mer rättssäker.  

 

                                                 
67 Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 37 
68 Anners, Den europeiska rättens historia 1, s. 145 
69 Ibid., s. 144 
70 Ibid., s. 145 
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Ända fram till 1700-talet hade straffprocessrätten fortfarande präglats av den legala 

bevisteorin. Tack vare att erkännandet var det främsta och bästa beviset inom den legala 

bevisteorin var tortyr ett vanligt hjälpmedel. Upplysningsrörelsen triumferade nu på 

många håll i Europa och tortyren förbjöds i lag, även om den i praktiken kom att 

användas på de flesta håll.71 

 

Upplysningens idéer om en rationell värld och en framtidstro som grundade sig på en 

förhoppning om att vetenskapen kunde skapa den bästa av världar, lämnade inte någon 

plats över för ett rättssystem som enbart accepterade Corpus iuris och Corpus iuris 

canonici72 som orubbliga auktoriteter. Förändringens vind blåste över Europa och den 

rättsliga enhetens tid var delvis förbi.  

2.2.4 Code civil 

Trots de många nationella olikheter som uppstod i och med Ius communes sammanbrott 

i Europa, skapades ändå en viss ny rättslig enhet tack vare Code civils stora betydelse 

för den rättsliga utvecklingen.  

 

Code civil var dessutom bara en av Napoleons fem berömda lagböcker som kom att 

påverka utvecklingen och kodifieringen av de nationella lagarna runt om i Europa. Två 

andra var strafflagboken Code pénal och straffprocesslagboken Code d’instruction 

criminelle. Den senare påverkade bland annat Ryssland när man 1864 genomförde en 

stor processreform. 

 

I England rådde sedan tidigare den ackusatoriska principen73 – till skillnad från i stort 

sett övriga Europa där den inkvisitoriska principen74 dominerade – i kombination med 

fri bevisprövning. Efter intryck av främst engelsk processrätt men även av den 

napoleonska lagstiftningen kom sedan under 1800-talet flera reformer i de europeiska 

länderna att införa den ackusatoriska straffprocessen med fri bevisprövning.75 Formerna 

för dessa övergångar varierar dock i hög grad. Dessutom kom flera länders 

                                                 
71 Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 38–39 
72 Se fotnot 59. 
73 Den ackusatoriska principen ger domstolen en passiv och opartisk roll där det är åklagarens uppgift att 
driva processen framåt. 
74 Den inkvisitoriska principen ger domstolen rollen som både domare, åklagare och försvarare. 
75 Anners, Den europeiska rättens historia 2, s. 167 
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straffprocessrätt att präglas av kombinationer av den ackusatoriska och inkvisitoriska 

principen och görs så än idag. 

 

Uppsatsen kommer nu att fortsätta den historiska beskrivningen från mitten av 1950-

talet och framåt. Tiden mellan Code civil och slutet på andra världskriget lämnas utan 

hänseende då den inte inneburit några betydande framsteg inom detta område. 

2.3 Från mellanstatlighet till förslaget om en överstatlig 
europeisk åklagare  

Det rättsliga samarbetet påbörjades redan på 1950-talet, inom ramen för Europarådet. 

Det var dock först genom Maastrichtfördraget och i synnerhet avdelning VI i detta, som 

det straffrättsliga samarbetet fick en ram i samband med att Europeiska Unionen (EU) 

skapades. Genom Maastrichtfördraget utvidgade EU sin kompetens från att omfatta 

endast ekonomiska frågor till att även innefatta utrikes- och säkerhetspolitik, samt 

rättsligt och polisiärt samarbete. Från och med 1992 kan EU därför sägas vara uppbyggt 

på tre pelare; första pelaren innehåller det tidigare EG-samarbetet, andra pelaren är den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den tredje pelaren innehåller 

det rättsliga och polisiära samarbetet. Den första pelaren innehöll samarbete som hade 

överstatlig karaktär medan pelare två och tre innehöll samarbete av mellanstatlig 

karaktär. 

Maastrichtfördraget är historiskt sett en viktig milstolpe, såsom den första frivilliga 

manifestationen av en samarbetsvilja även inom det rättsliga och inrikes området inom 

ramen för EU. Instrumenten för att anta rättsakter fanns enbart på den mellanstatliga 

nivån; konventioner, resolutioner, rekommendationer och slutsatser. På grund av många 

frågors känsliga karaktär tilldelades gemenskapens institutioner - Kommissionen, 

Europaparlamentet och EG-domstolen - endast en begränsad roll och deras 

maktbefogenheter begränsades inom tredje pelaren. De blev i praktiken utan möjlighet 

att utöva kontroll över medlemsstaternas beslut. Man lade istället stor vikt vid 

nationalstaternas möjligheter att även framdeles kunna påverka utvecklingen. 

Samarbetet inom tredje pelaren genomfördes med andra ord mellanstatligt och inte 

överstatligt, som i första pelaren.  
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Exempel på resultat av Maastrichtfördraget är Konvention av den 10 mars 1995 om ett 

förenklat utlämningsförfarande76 och Konvention av den 27 september 1996 om 

utlämning mellan medlemsstaterna i EU.77 

2.3.1 Amsterdamfördraget 1997 

Amsterdamfördraget innebar att vissa områden flyttades från den tredje pelaren till den 

första pelaren. Dessa områden var civilrättsligt samarbete, asylfrågor, invandring, 

viseringspolitik och annan politik som rör den fria rörligheten för personer. Detta 

möjliggjorde användningen av gemenskapsinstrument för att fatta beslut i dessa frågor, 

d.v.s. förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Polissamarbetet 

och det rättsliga samarbetet i straffrättsliga frågor förblev dock under den tredje pelaren. 

Ett exempel på resultatet från samarbetet inom den tredje pelaren under denna tid är 

rättsakten En gemensam åtgärd om goda rutiner vid ömsesidig rättslig hjälp, antagen 

199878.  

2.3.2 Wienhandlingsplanen 1998 

För att kunna konkretisera Amsterdamfördragets bestämmelser och ange tidsramar 

träffades Europeiska rådet i Wien.79 Wienkonferensen konstaterade att 

Amsterdamfördraget var att anse som institutionell ram till vilken en handlingsplan 

behövde utarbetas för att uppnå de fastslagna målen i Amsterdamfördraget.80 

Wienkonferensen var en början, och arbetet fortsatte sedan i Tammerfors med att sätta 

prioriteringarna för det rättsliga och inrikes samarbetet.  

2.3.3 Tammerforsslutsatserna 1999 

Vid en extra regeringskonferens i oktober 1999 möttes Europeiska rådet för att 

diskutera rättsliga och inrikes frågor.81 Resultatet av mötet var ett protokoll med 60 

punkter, där varje punkt representerade ett område som skulle utvecklas inom en viss 

tid. Tanken med mötet i Tammerfors var att anta en handlingsplan82 för det rättsliga och 

                                                 
76 EGT nr C 78, 30.3.1995, s. 1 
77 EGT nr 3133, 23.10.1996, s. 11 
78 EGT nr L 191, 7.7.1998, s. 1 
79 http://www.eu2001.se/static/se/stockholm/rif fakta.asp [den 1 maj 2004 kl. 14.49]  
80 EGT nr C 19, 23.1.1999, stycke B 11 
81 http://europa.eu.int/comm/justice_home/key_issues/tampere/tampere_09_2002_sv.pdf  
[den 30 april 2004 kl. 15:29] 
82 Asp, EU och straffrätten, s. 45 
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inrikes samarbete eftersom verktygen redan fanns sedan Amsterdamfördraget. 

Resultatet från Tammerfors kan sammanfattas i dessa fyra områden: 

1. En gemensam asyl- och invandringspolitik för EU 

2. Ett europeiskt område med verklig rättvisa 

3. Kamp mot brottsligheten i hela unionen 

4. Starkare insatser utanför EU 

Tammerforsmötet blev det verkliga avstampet för den snabba utvecklingen som vi ser i 

dag inom området för rättsliga och inrikes frågor. Handlingsplanen har än i dag central 

betydelse för utvecklingen.83 Inom ramen straffprocessrätten är punkt två och tre 

intressanta och kommer att utvecklas ytterligare.  

2.3.4 Ett europeiskt område med verklig rättvisa 

Slutsatserna i Tammerfors84 handlar till stor del om principen om ömsesidigt 

erkännande av rättsliga avgöranden och domar. Detta är hörnstenen i det europeiska 

området med verklig rättvisa enligt Rådet. Principen om ömsesidigt erkännande 

innehåller i mycket vid mening två huvudmål. Det ena målet är tanken om att den som 

döms till ett straff inte ska kunna utnyttja skillnaderna mellan medlemsstaternas 

rättssystem för att fly undan rättvisan. En lagakraftvunnen dom ska alltså kunna 

verkställas i samtliga medlemstater. Det andra målet är tanken om att en processuell 

åtgärd som är lagligt utförd ska vara giltig, med andra ord accepterad och därmed inte 

vara föremål för rättslig prövning, i hela unionen. Insamlade bevis i land A ska vara 

giltiga bevis i land B. I samband med Tammerforsslutsatserna bör också nämnas det 

åtgärdsprogram för genomomförande av principen om ömsesidigt erkännande av 

brottmål85 som Rådet beslutade skulle införas86. 

2.3.5 Kamp mot brottsligheten i hela unionen 

En överenskommelse gjordes av Rådet att inrätta Eurojust för att bättre kunna samordna 

kampen mot grov organiserad brottslighet inom unionen, detta skulle vara slutfört 

senast under 2001. Under våren 2002 skapades Eurojust som har sitt säte i Haag. 

Organisationen är en EU-institution vars huvuduppgift är att samordna 

medlemsstaternas rättsliga myndigheter när de utreder grova brott med internationella 

                                                 
83 Asp, EU och straffrätten, s. 45 
84 Tammerforsslutsatserna p. 33 ff 
85 EGT nr C 12, 15.1.2001, s.10 
86 Tammerforsslutsatserna p. 47 
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inslag. Vidare ska Eurojust bidra till att öka och underlätta samarbetet mellan länderna. 

Varje medlemsland har en representant för polis-, åklagar- respektive domarväsende på 

plats i Haag.87 

2.3.6 Nicefördraget – införandet av Eurojust i EU-fördraget 

Regeringskonferensen i Nice 2000 var främst ägnad att hantera den kommande 

utvidgningen av unionen. Av intresse för denna uppsats är artikel 31 i EU-fördraget som 

ändrats tack vare Nice-konferensen.88 Eurojust har införts i fördraget och har givits en 

större roll än tidigare. Detta skedde efter förhandlingar med Kommissionen, som ville 

att en bestämmelse skulle införas om inrättande av en europeisk åklagare för att skydda 

gemenskapens ekonomiska intressen. Konferensen ville dock inte godta detta, utan 

ovanstående kompromiss genomfördes i stället. 89 

2.3.7 Gällande straffprocessrätt i EU våren 2004 

De rättsakter som gäller i dag inom den internationella straffprocessrätten, sett i vid 

mening, återfinns i bilaga 1. De är presenterade i huvudsak i kronologisk ordning. Vissa 

nämns redan tidigare i uppsatsen men redovisas en gång till för att ge en helhetsbild av 

utvecklingen på området.90 Vad som kan sägas om den utveckling som varit inom 

området under de senaste 10 åren, är att den är har varit mycket snabb. I takt med att 

integrationen och den fria rörligheten realiseras, ökar också kraven på 

medlemsländernas regeringar att få bukt med den ökande internationella brottsligheten. 

Jag får intrycket av att insikten hos medlemsländerna om att deras gränser hela tiden 

blir ett mindre hinder för den fria rörligheten av personer, varor, kapital och tjänster gör 

att viljan att stoppa den internationella brottsligheten ökar i nästan motsvarande takt. 

Traditionellt utvecklas straffrätt mycket långsammare än övriga rättsområden. Denna 

situation verkar, åtminstone inom EU, ha förändrats radikalt sedan mitten på 1990-talet.   

Det verkligt stora steget kommer givetvis att tas om ett eventuellt konstitutionsförslag 

godtas. I skrivande stund är det bara cirka två veckor kvar till vi ser om det blir en 

europeisk konstitution eller inte.   

                                                 
87 EGT nr L 63\1 6.3.2002 
88 EUF art 31 
89 http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/summary_sv.pdf  [den 2 maj 2004 kl. 13.34] 
90 http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/intro/doc_intro_en.htm [den 7 maj 2004 kl. 14.46]  
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2.3.8 En konstitution för Europa 

Ett resultat av förhandlingarna i Nice är det förslag till upprättande av en konstitution 

för Europa som överlämnades till europeiska Rådets ordförande den 18 juli 2003.91  Det 

som är av intresse ur straff- och straffprocessrättslig synvinkel är artikel III – 171 till 

och med III – 175. Förslaget lägger tyngdpunkten på ett flertal områden, bland annat 

principen om ömsesidigt erkännande, som ska vara utgångspunkten för det 

straffrättsliga samarbetet.92 Tanken är alltså att medlemsländerna ska erkänna varandras 

rättssystem och rättsliga avgöranden på samma vis som redan sker med varor och 

tjänster inom unionen. Unionen ska få fastställa straffbarhet och påföljder inom 

områden av särskild allvarlig brottslighet som har ett gränsöverskridande inslag.93 

Unionen ska kunna stödja medlemsländernas kamp för att förebygga brottslighet.94 

Eurojusts roll fastslås tydligare och förstärks till att kunna inleda straffrättsliga 

förfaranden om unionens finansiella intressen hotas.95 Slutligen ska en europeisk 

åklagarmyndighet kunna införas av Rådet för att bekämpa den grova brottsligheten som 

har ett gränsöverskridande inslag, samt bekämpa lagbrott som skadar unionens 

finansiella intressen. 

 

Med detta slutar den historiska genomgången. Nedan följer en beskrivning av den 

föreslagna europeiska åklagarmyndighetens historia och utveckling.  

2.3.9 Från Corpus Juris till artikel 175 i konstitutionsförslaget 

Med bakgrund av att unionens ekonomiska intressen är utsatta för bedrägerier och 

annan brottslighet96 tillsatte EU-kommissionen 1995 en arbetsgrupp med uppgift att 

lägga fram ett förslag till skydd för dessa intressen. Projektet kallades ”The European 

Legal Area Project”. Förslaget skulle innehålla gemensamma straff- och 

straffprocessrättsliga bestämmelser. Corpus Juris har från svenskt håll motiverats med 

att ”rådande former för kriminalisering, processuell hantering och rättsligt samarbete 

                                                 
91 CONV 850/03 
92 Art. III-171 CONV 850/03 
93 Art. III-172 CONV 850/03 
94 Art. III-173 CONV 850/03 
95 Art. III-174 CONV 850/03 
96 De ekonomiska konsekvenserna av de utredningar som avslutats mellan juni 2002 och juni 2003 är 850 
miljoner €. 
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mellan medlemstaterna visat sig vara uppenbart otillräckligt för att med godtagbar 

effektivitet motverka bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet”97. 

 

Det färdiga förslaget väckte stor uppmärksamhet eftersom det skulle kräva 

konstitutionella förändringar hos de flesta medlemsländer i flera avseenden. Det 

överstatliga momentet i förslaget, och förenhetligandet av en gemensam straff- och 

straffprocessrätt98, skulle innebära att den nationella rätten blev sekundär i förhållande 

till Corpus Juris. En liknelse med EG-rättens företräde framför nationell rätt är inte helt 

rättvisande, eftersom Corpus Juris begränsar sig till ett mycket smalare område, och inte 

heller kan bli prejudicerande i den nationella rätten via EG-domstolen. 

 

Det överstatliga momentet visar sig däremot i att en pågående förundersökning som 

visar sig omfatta något av de brott som enligt Grönboken faller under  den europeiska 

åklagarmyndighetens behörighet, genast ska överlämnas till den europeiska åklagaren.    

 

Europaparlamentet begärde 1997 i två resolutioner  att Kommissionen skulle undersöka 

huruvida Corpus Juris kunde genomföras. Studien skulle genomföras för att finna vilka 

effekter Corpus Juris hade på gällande nationell rätt, samt om en implementering var 

möjlig.99 Resultatet blev Corpus Juris 2000 som i vissa avseenden är en omarbetad 

skrivelse jämfört med Corpus Juris 1997. Vad som kan sägas, utan att fördjupa sig i 

innehållet i Corpus Juris 2000, är att det har gett bränsle till debatten om en överstatlig 

europeisk straffrätts vara eller icke vara.100 

2.3.10 Grönbok om inrättande av en europeisk åklagare 

Tanken om en europeisk åklagare101 (EÅM) som ska skydda unionens ekonomiska 

intressen är ingen ny företeelse inom EU. Olika expertgrupper har sysslat med 

utredningar i snart 10 år102 inom ramen för Corpus Juris, och resultatet har, som ovan 

nämnts, fått ett blandat mottagande av medlemsländerna. Europaparlamentet och 

Kommissionen har dock ställt sig positiva till Corpus Juris och har välkomnat 

                                                 
97 Jareborg, Corpus Juris, s. 255 
98 Träskman, Corpus Juris, s. 263 
99 Delmas-Marty, Vervaele, Corpus Juris 2000, volume II, s. 8 
100 Asp, EU och straffrätten, s. 67 
101 KOM(2001) 715 slutlig 
102 Ibid., s. 6 
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förslaget.103 Grönboken om en europeisk åklagare kan också uppfattas så, att 

Kommissionen ansett att det inte är görligt att genomföra hela Corpus Juris, och därför 

valt att arbeta med ett förslag om en europeisk åklagarmyndighet i stället.104  

2.3.11 Den europeiska åklagarens funktion och organisation 

Grönboken innehåller en beskrivning av EÅM som är mycket detaljerad i vissa 

avseenden. I detta stycke återges enbart de väsentliga huvuddragen i förslaget eftersom 

detaljerna inte främjar den kommande analysen och diskussionen.  

 

Unionens samtliga medlemsländer, i dagsläget 25 stycken, är det geografiska område 

som EÅM skulle komma att verka inom. EÅM: s uppgifter är att samla bevis för och 

emot den anklagade samt leda och samordna lagföringen. EÅM ska överta ledningen av 

utredningar från nationella myndigheter när utredningar kommer att hamna inom EÅM: 

s befogenhet. Detta innebär att EÅM får särskilda befogenheter i förhållande till de 

nationella åklagarmyndigheterna. En utredning med gemenskapsdimension får alltså 

företräde gentemot nationella myndigheter och deras utredningar.  

 

Den europeiska åklagarmyndigheten inrättas i Bryssel. Här kommer dock enbart den 

europeiska åklagarens administrativa stab att finnas, samt givetvis den person som 

innehar ämbetet som europeisk åklagare. Myndigheten ska verka som en oberoende 

rättslig myndighet som inte får motta instruktioner från någon organisation eller enskild 

person.105 

 

Brysselkontoret är tänkt att verka som ett sambandskontor, där utredningarna samordnas 

och information analyseras. Den rent operativa verksamheten, det vill säga att inleda 

förundersökning och sedan eventuellt åtala, kommer att utföras av de delegerade 

europeiska åklagarna (dEÅM). Det kommer att finnas en eller flera dEÅM i vart och ett 

av medlemsländerna. Nationella rättsvårdande myndigheter kommer att vara skyldiga 

att anmäla de ärenden som kan falla under EÅM: s befogenhet till dEÅM, som sedan 

fattar beslut om att ta upp ärendet eller inte.   

  

                                                 
103 Ibid. s. 7 
104 Asp, EU och straffrätten, s. 68 
105 KOM(2001) 715 slutlig s. 27 
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De åtgärder som EÅM önskar vidta, till exempel upptagning av bevis eller att 

genomföra husrannsakan, ska övervakas av så kallade frihetsdomare. Frihetsdomaren 

ska vara garanten för att den misstänktes rättigheter respekteras oavsett var i unionen 

förfarandet äger rum. Frihetsdomarna ska, på motsvarande vis som dEÅM, utses bland 

ordinarie nationella domare i medlemsstaterna. Kontrollfunktionen som frihetsdomaren 

har, medför att de åtgärder eller beslut som dEÅM får godkända är giltiga i hela 

unionen i enlighet med tanken på ett europeiskt rättsområde.106 

 

I enlighet med subsidiaritetsprincipen107, som är anledningen till regleringen av dEÅM 

och frihetsdomarna, ska dEÅM väcka åtal vid nationella domstolar som sedan ska 

avkunna dom. En svensk dEÅM ska alltså främst arbeta med utredningar och åtal som 

har kopplingar till Sverige. Detta hindrar givetvis inte att en svensk dEÅM väcker åtal i 

ett annat medlemsland om det visar sig behövas. Det är det som är tanken med hela 

förslaget. En landgräns ska inte kunna stoppa rättvisan, på samma vis som den inte ska 

stoppa den fria rörligheten inom EU. 

2.3.12 Reaktionen från svensk sida på Grönboken 

Som ovan nämnts108 hade Kommissionen som förslag under Nice-konferensen att införa 

en skrivelse i fördraget om inrättande av en europeisk åklagare, dock utan framgång. 

Efter sagda konferens presenterade Kommissionen Grönboken som var att anse som ett 

diskussionsunderlag och innehöll 15 frågor som skulle besvaras inom ett år. Det 

svenska svaret på Kommissionens frågor finns i ett dokument skickat från 

Justitiedepartementet den 10 juni 2002.109 

 

Justitiedepartementet reagerar starkast mot de inslag i Grönboken som inte är förenliga 

med ”svensk rättstradition”. Främst är det två saker som hamnar i skottlinjen, 

möjligheten att ingå uppgörelser med misstänkta och godtagande av bevisning. Det 

förstnämnda för att den som gör en överenskommelse med åklagaren då kan undgå 

lagföring, vilket inte är möjligt i Sverige. Det sistnämnda för att den svenska principen 

om fri bevisföring utgår från att ingen bevisning ska underkännas – den ska värderas 

                                                 
106 Ibid., s. 24 
107 EGF art 5 
108 Se stycke 2.3.6. 
109 Svenska kommentarer på Europeiska kommissionens grönbok om straffrättsligt skydd av Europeiska 
gemenskapens ekonomiska intressen och inrättande av en europeisk åklagare. 
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istället – vilket inte är fallet i Grönboken. Där ska istället all lagligt införskaffad 

bevisning godkännas i hela Europa baserat på principen om ömsesidigt erkännande.  

 

Med det nyss sagda i minnet, följer nu en beskrivning av ändamål och rättsprinciper 

avseende bevisning i svensk rätt, samt motsvarande för EÅM. 
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3 Ändamål och rättsprinciper i Sverige avseende 
bevisning 
Detta kapitel kommer att behandla vilka ändamål och principer som ligger till grund för 

den svenska rätten vad gäller tillåten bevisning. En kort historisk beskrivning redogör 

för utvecklingen av den svenska straffprocessen, sedan diskuteras vilka ändamål och 

principer som är bakomliggande.  

 

3.1 Ändamål och rättsprinciper i svensk rätt avseende 
bevisning 

3.1.1 Från legal bevisteori till fri bevisprövning i Sverige 

När den svenska rätten började centraliseras under 1600-talet, med avsikt att göra 

rättssystemet mera enhetligt, kom den att bli influerad av den tysk-romerska rätten som 

tillämpade legal bevisteori.110 

 

Blandningen mellan den tysk-romerska legala bevisteorin, och den äldre svenska 

formella bevisteorin,111 kom att betraktas som en framgång jämfört med den tidigare 

ordningen, eftersom ”bevisningen syftade till att bibringa domstolen en övertygelse om 

de särskilda faktiska omständigheter som kunde vara av betydelse i målet” 112. Detta var 

alltså ett steg från den medeltida svenska processen i riktning mot att se till vilka 

omständigheter som låg till grund för processen. I och med 1734 års lag blev den legala 

bevisteorin kodifierad; två vittnen ansågs vara fullt bevis, ett vittne var ett halvt bevis, 

systemet med vittnesjäv blev utbyggt och förbudet att döma på grund av indicier 

skärptes. Vissa undantag fanns, till exempel hade domstolen befogenhet att använda fri 

bevisprövning när vittnesutsagor var misstänkta för att vara osanna. 

 

Under 1800-talet började den fria bevisprövningen vinna mer terräng allteftersom detta 

skedde i andra länder. Utvecklingen fortskred, och mot slutet av århundradet hade 

praxis ändras så att den fria bevisprövningen i princip var gällande i svensk rätt. Den 

                                                 
110 Proposition 1931:80 s. 15 - 16   
111 För vidare studier se Prop 1931:80 s. 4 ff.  
112 Proposition 1931:80 s. 20 1 st.  
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största förändringen var att full bevisning kunde erhållas med endast indicier, och i och 

med detta fanns i praktiken inte mycket kvar av den legala bevisteorin.   

 

Sedan praxis kommit att utveckla sig annorlunda än vad 1734 års lagtext stadgade, 

tillsattes under 1800-talet flera utredningar som presenterade förslag angående 

förändringar av rättegångsväsendet. Ingen av dessa fick någon större genomslagskraft. 

Först när den nya lagberedningen113 tillsattes 1880 syntes en stor förändring vara på 

gång. Deras förslag på bevisningens område var att ”alla anordningar skulle avse att 

bringa i dagen den materiella sanningen och förverkliga den materiella rätten”. 

Principen om fri bevisprövning skulle införas. 

  

Konstateras kan, att ingen reell möjlighet till förändring fanns förrän år 1909. Då 

framlades en proposition om att tillsätta en processkommission. Denna skulle utreda 

förutsättningarna för, samt vilka bakomliggande principer som skulle kunna bli styrande 

för en omarbetning av rättegångsbalken och därtill hörande författningar. Denna 

proposition avslogs dock på grund av politisk oenighet. Ett nytt försök gjordes 1911 när 

i stort sett samma proposition lades fram, denna gång dock med bifall som resultat. 

Processkommissionen arbetade till 1926 då den presenterade sitt betänkande114. 

 

Processkommissionens betänkande blev sedan utskickat på remiss, och 1931 

presenterades en proposition115 som innehöll huvudgrunderna för en rättegångsreform. 

Propositionen bifölls, och arbetet med att skapa de nya författningarna påbörjades av 

den nytillsatta processlagberedningen som avslutade sitt arbete 1938. Ett förslag till ny 

rättegångsbalk116 presenterades vilket ledde till 1942 års proposition om en ny 

rättegångsbalk117 vilken bifölls. Dagens rättegångsbalk bygger alltså till stor del på 

processkommissionens betänkande från 1926, vari huvuddragen och principerna slogs 

fast. 

 

 

                                                 
113 Proposition 1931:80 s. 28 – 29   
114 SOU 1926:31 – 33 
115 Proposition 1931:80 
116 Proposition 1938:43 – 44  
117 Proposition 1942:5 
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3.1.2 Den legala bevisteorins grunder  

Den legala bevisteorins utmärkande egenskaper är att lagen anger vilka bevis som inte 

är tillåtna på grund av deras otillförlitlighet samt vilka bevis som är fullt bevis, halvt 

bevis eller fjärdedels bevis. Bevisreglerna avgör alltså vad som får ligga till grund för 

att domstolen ska kunna bilda sig en uppfattning om sanningen i målet. Eftersom 

värderingen av bevisen redan är avklarad i lagtexten, återstår för domstolen att summera 

bevisningen. Det som är bevisat – alltså med fullt bevis – är sanningen. För att 

exemplifiera den legala bevisteorin i Sverige anno 1734 kan nämnas 17 kapitlet 29 § 

rättegångsbalken som avser vittnen. Två samstämmiga vittnen räknas som fullt bevis, 

ett vittne räknas därför som halvt bevis.118 Vad gäller vittnen är kanske den mest 

spektakulära regeln den som rör vittnesjäv. Denna angav att parternas egen utsaga var 

värdelös, deras trovärdighet var alltså inte en faktor som domstolen fick ta hänsyn till. 

Andra vittnesjäv förekom också, främst på grund av släktskap.  

 

Erkännandet ansågs också vara fullt bevis. Detta innebar att domaren försökte få fram 

ett erkännande så fort som möjligt för att avkunna fällande dom. I detta sammanhang 

kan påminnas om att tortyr var en tillåten förhörsmetod till år 1772, och de 

förhörsmetoder som reglerade användandet av tortyr var noga reglerade.119 

Det fanns dock vissa undantag från den legala bevisteorin för brott som bestraffades 

med dödsstraff, i dessa fall förlorade erkännandet sitt värde som fullt bevis. 

3.1.3 Den fria bevisprövningens grunder 

De två utmärkande egenheterna för den fria bevisprövningen är det faktum att inga 

lagregler begränsar domstolen i att beakta bevisning, samt att bevisningen ska värderas 

objektivt. Alla omständigheter får alltså föras fram för att bevisa sanningen om de 

faktiska omständigheterna. Ingen källa är från början betecknad som oduglig eller 

ogiltig. Det är därmed domstolens uppgift att pröva all framförd bevisning för att bilda 

sig en uppfattning om sanningen i målet. Ett krav i den fria bevisprövningen är att 

domstolens värdering av bevisen ska grundas på skäl som ska kunna följas av en annan 

förståndig person. Denna person ska sedan kunna komma till samma materiella 

slutsats120. Det får med andra ord inte föreligga subjektiv eller godtycklig värdering av 

                                                 
118 Proposition 1926:32 s. 24 -25 
119 Ibid. s. 28 
120 SOU 1938:44 s. 378 
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bevisningen som grund för domen. Domen ska grundas på objektiva grunder och ska 

sedan protokollföras så att andra ska kunna följa tankegången.121  

 

Som exempel kan nämnas ett vittne som har en nära relation till den åtalade. Med fri 

bevisprövning kan vittnet tillåtas att avge vittnesmål. Givetvis påverkas vittnes 

trovärdighet av relationen, det är dock upp till domstolen att avgöra huruvida detta 

sänker eller höjer vittnesmålets värde. 122 För att kort jämföra med erkännandet vid 

tillämpning av den legala bevisteorin, kan konstateras att erkännandet förlorar sin status 

som fullt bevis vid fri bevisprövning. Det måste värderas som andra bevis, och kan 

ensamt inte leda till en fällande dom.  

3.1.4 Ändamål och principer i rättegångsbalken avseende bevisning 

De bärande principerna för rättegångsbalken är muntlighet, koncentration, omedelbarhet 

och fri bevisprövning. Mellan principerna råder ett intimt samband.123 Genomförandet 

av den fria bevisföringen förutsätter ett koncentrerat, muntligt förfarande där 

omedelbarhetsprincipen ges en framträdande roll. Ändamålet är att nå det materiellt 

sanna i varje mål, att forska efter de faktiska omständigheterna med varje medel. De 

mest angelägna skälen till att införa den fria bevisprövningen i Sverige var att den 

legala bevisteorin hindrade domstolen från att beakta samtliga relevanta omständigheter 

i ett mål. 

 

Detta märktes allra mest i fråga om de regler som reglerade vittnesjäv. Som ovan 

nämnts innebar vittnesjäv att till exempel parterna i målet inte fick vittna, vilket givetvis 

var mycket olyckligt eftersom de många gånger själva varit på plats för händelsen eller 

till och med varit delaktiga. Reglerna om vittnesjäv exkluderade därför stora mängder 

relevant information från domstolarna.  

 

I och med detta blev domaren många gånger tvungen att avkunna dom mot sin 

övertygelse om vad som var sant i målet – eftersom han var bunden av bevisreglerna. 

Det är mot denna bakgrund som den fria bevisprövningen infördes. Det som är 

ändamålet med den fria bevisprövningen är alltså att finna sanningen i målet, eller för 

                                                 
121 Proposition 1926:32 s. 255 
122 Ibid., s. 24 
123 Proposition 1942:5 s.449 
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att citera förarbetena: ”I rättslivet får icke, som en av den svenska lagstiftningens 

främsta män sagt, avsiktligt skiljas mellan vad som är sant och vad som kan bevisas”124. 

3.2 Ändamål och rättsprinciper för den europeiske åklagaren 
avseende bevisning 

3.2.1 Källorna till förslaget för den europeiske åklagaren 

Som tidigare nämnts125, presenterades ett konkret förslag första gången år 1997126 för att 

skydda unionens ekonomiska intressen med en europeisk åklagarmyndighet (EÅM). En 

ytterligare utredning presenterades år 2000127, denna hade då undersökt om det tidigare 

förslaget från år 1997 var genomförbart med hänsyn tagen till de olika rättsystemen i 

medlemsländerna. Slutligen föreslog Kommissionen år 2000 att en europeisk åklagare 

skulle införas för att skydda unionens ekonomiska intressen vid regeringskonferensen i 

Nice. Förslaget avslogs av regeringskonferensen. För att förankra förslaget om en 

europeisk åklagare hos medlemsstaterna, presenterade därför Kommissionen år 2001 en 

Grönbok128 i frågan. Svaren på de frågor som ställdes i Grönboken finns sammanfattade 

och till viss del analyserade i en uppföljningsrapport129 till Grönboken, utgiven av 

Kommissionen. I dessa fyra skrifter finns – de är med svensk myndighetsterminologi att 

anse som förarbeten – de ändamål som Kommissionen vill uppnå, samt de principer 

som ska utgöra riktlinjerna för hur det ska ske. 

3.2.2 Ändamålen och valet av rättsprinciper för den europeiske 
åklagaren 

”Unionens budget är dess yttersta instrument för att genomföra den beslutade politiken. 

Alla angrepp på budgeten är därför att anse som extremt allvarliga. När unionen öppnar 

sina gränser för att underlätta för den inre marknaden, underlättas också möjligheterna 

för kriminella att finna fristäder i Europa.”130 förf. översättning 

 

                                                 
124 SOU 1926:32 s.26 
125 Se stycke 2.3.9 
126 Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris 1997 
127 Delmas-Marty & Vervaele, The Implementation of the Corpus Juris in the Member States 
128 KOM(2001) 715 slutlig 
129 KOM(2003) 128 slutlig 
130 Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris 1997, s. 5 
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Detta konstaterande är något av en hörnsten i förslaget till ett enhetligt skydd för 

unionens ekonomiska intressen i Corpus Juris från 1997. Författarna konstaterar att de 

tre principerna; assimilation, samarbete och harmonisering, som ditintills varit 

arbetsmetoderna för att hålla jämna steg när gränserna i Europa rivs, inte är 

tillräckliga131. 

 

Författarna ställer vidare frågan om dessa tre handlingsalternativ – läs principer – är 

tillräckliga i detta stadium av det europeiska projektet, och ”huruvida vi måste resignera 

till att vänta år efter år på att minsta förbättring ska ske i det straffrättsliga systemet”132.   

 

Relevanta åtgärder måste vidtas inom kort om inte främst två saker riskerar att hända: 

Politisk stagnation, eftersom de konventioner som finns och ingås inte ratificeras blir 

helt verkningslösa i praktiken. Juridisk stagnation, ett avståndstagande mot EU från 

juristerna i Europa eftersom systemet snart blir ohanterligt på grund av dess 

komplexitet.133 Svaret på dessa konstateranden och farhågor är förslaget om en Corpus 

Juris eftersom;  

 

” vi (utredningen, förf. anm.) föreslår ett radikalt nytt sätt att svara på de absurditeter, 

vida fördömda men accepterade, vilka innebär att öppna gränserna för brottslingarna, 

men att stänga gränserna för de rättsvårdande myndigheterna med risk att förvandla 

våra länder till fristäder för brottslingarna.134” förf. översättning 

 

Detta nya sätt att ta sig an problemen bygger i huvudsak på tre skilda men tätt 

sammanhängande principer vad gäller bevisfrågan. I det följande kommer dessa tre 

principer att beskrivas. 

3.2.3 Principen om ett europeiskt straffrättsområde 

Författarna till Corpus Juris 1997 konstaterar att skillnaderna mellan de olika 

rättsystemen i Europa är störst i de regelverk som styr den förberedande fasen i 

rättegången, det vill säga förundersökningen135. Denna styrs till stor del av 

                                                 
131 Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris 1997, s.40 
132Ibid., s.38 
133 Ibid., s.38 
134 Ibid., s.40 
135 Ibid., s.34, det använda uttrycket är ”preparatory stage, before trial” 
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processrättsliga regler som behandlar jurisdiktion och bevisning. Trots att ett flertal 

åtgärder har vidtagits för harmonisering av de aktuella regelverken, är det inom detta 

område harmoniseringen varit minst effektiv136. De extrema nationella skillnader som 

förekommer kan i praktiken leda till att vissa personer inte blir åtalade medan andra 

personer blir det137. Kort sagt finns möjligheten att vissa personer hamnar i ett vakuum 

mellan ett antal rättsystem där ingen stat kan, eller vill, inleda förundersökning och i 

slutänden åtala dem.  

 

Nästan fem år senare, år 2001, skriver Kommissionen att det på mellanstatlig nivå införs 

allt fler undantag från principen om nationella territorier. Trots detta sträcker sig de 

rättsvårdande myndigheternas behörighet i princip till den egna territorialgränsen vilket 

innebär att de enbart har rätt att agera innanför den egna territorialgränsen. Vidare 

skriver Kommissionen att ”detta leder till att utredning och lagföring inleds parallellt, 

delvis eller inte alls”. 138 

 

För att lösa problemen med jurisdiktionskonflikter föreslår Kommissionen att ett 

europeiskt straffrättsområde inrättas. Straffrättsområdet ska innefatta de stater som ingår 

i unionen. Inom detta område ska EÅM ha fullständig jurisdiktion, vilket innebär att de 

nationella rättsystemen inte kan hävda sin jurisdiktion över det nationella territoriet 

gentemot EÅM. Jurisdiktionsproblematiken är den första grundläggande frågan som 

måste lösas för att kunna tala om ett europeiskt straffrättsområde.139 Som en jämförelse 

kan läsaren använda en karta över Europa anno 2004 där de nationella gränserna 

raderas, och tänka sig att det bara finns en yttre gräns, nämligen där den inre marknaden 

slutar. Detta är EU: s yttre gräns, och enbart denna kan begränsa EÅM: s jurisdiktion. 

3.2.4 Principen om ömsesidigt erkännande av bevisning 

Processrätt och bevisfrågor avgör ett helt rättsystems effektivitet. Ett effektivt skydd för 

gemenskapens finansiella intressen kräver därför att problemen på detta område blir 

                                                 
136 Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris 1997, s.82 
137 Ibid., s.34 
138 KOM(2001) 715 slutlig s.13 
139 KOM(2001) 715 slutlig s.24 ff. 
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lösta. Principen om ömsesidigt erkännande140 av bevisning är därför oundviklig om en 

fullständig harmonisering av nationella lagar ska kunna undvikas.141 

 

Med dessa mycket bestämda ord sluter sig även Kommissionen till de två Corpus Juris 

– utredningarna vad gäller synen på hur bevisning ska hanteras i det europeiska 

straffrättsområdet. Kommissionen konstaterar att harmonisering inte är en möjlig väg att 

gå på grund av de extrema olikheterna mellan rättsystemen. Ska skyddet av 

gemenskapens ekonomiska intressen vara effektivt är principen om ömsesidigt 

erkännande av bevisning den enda metod som återstår.  

 

Innebörden av att medlemsstaterna ska erkänna bevisning ömsesidigt är följande: När 

bevisning blivit upptagen i en domstol – oavsett var den är inom unionen – ska den 

kunna användas som bevisning i hela det europeiska straffrättsområdet, alltså i samliga 

medlemsstater. En förundersökning som påbörjas av, eller övertas av dEÅM, i Sverige 

eller någon annan medlemsstat, ska kunna användas i hela unionen i en rättegång.     

Resonemanget bakom tanken med att ömsesidigt erkänna bevisning i hela unionen är 

tätt sammankopplat med det europeiska straffrättsområdet. Förutsättningen för att EÅM 

på ett effektivt ska kunna utnyttja sin jurisdiktion, är att EÅM kan använda samma 

arbetsmetoder inom hela jurisdiktionsområdet. En jämförelse med svenska förhållanden 

ger vid handen att en svensk åklagare är begränsad av sin jurisdiktion, men inte av var i 

landet förundersökningen är utförd på vilken åtalet byggs. 

        

Sammanfattningsvis anser jag att denna tanke om ett förenhetligande, en ”unifikation”,  
142 i kombination med fortsatt harmonisering, är en reaktion på att det mellanstatliga 

samarbetet uppfattas som att det har nått vägs ände. Redan 1997 uttrycker författarna till 

Corpus Juris att deras tålamod med det konventionella mellanstatliga samarbetet, läs de 

folkvalda regeringarna, är slut. Ska resultat uppnås måste nya arbetssätt accepteras. 

3.2.5 Principen om lagligen inskaffad bevisning 

Det ömsesidiga erkännandet är som ovan beskrivits och diskuterats en grundläggande 

förutsättning för att EÅM ska kunna verka effektivt. Enligt Kommissionen måste den 

                                                 
140 I denna uppsats kommer inte principen om ömsesidigt erkännande att utredas mera djupgående än att 
dess uppnådda, eller tänka, funktion i straffrättssammanhang kommer att diskuteras.  
141Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris 1997, s.36  
142 Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris 1997, s.40 
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ömsesidigt erkända bevisningen vara lagligen inskaffad143 för att få användas i domstol. 

Tanken med kravet angående att enbart laglig bevisning får användas är att 

rättssäkerheten ska garanteras i alla stater. Det ska inte kunna finnas utrymme för 

spekulation om huruvida bevisning framkommit på olagliga eller tveksamma grunder. 

En viktig orsak är att erkännandet av ett brott omgärdas av olika bestämmelser från land 

till land och har därmed olika effekt som bevisning. 

 

Om bevisningen samlats in på lagligt eller olagligt vis avgörs av det landets lag där 

bevisning befunnit sig där den insamlats. Eftersom principen om ömsesidigt erkännande 

av bevisning gör att den sedan är godkänd inom hela unionen, krävs kunskap om 

samtliga 25 medlemsländers bevisregler. Detta ska underlättas av den ökade 

samordning och bättre samarbete mellan de rättsvårdande myndigheterna i unionen som 

hela tiden utvecklas.144 Sammanfattningsvis kan sägas att det som ska styra EÅM i 

fråga om vad som är laglig bevisning är att bevisningen ska ha upptagits i enlighet med 

artikel 6 i EU-fördraget och de nationella regler i det land där bevisningen fanns. 

 

För att lättare se sammanhanget mellan de tre principerna presenteras ett exempel: 

 

I land A startar dEÅM en förundersökning mot en person. Bevis samlas in medan 

förundersökningen pågår. Polisen och dEÅM fotograferar, förhör och avlyssnar den 

misstänkte. dEÅM väcker sedan åtal mot personen och dennes kollegor i land B där de 

begått brotten eftersom dEÅM: s jurisdiktion sträcker sig till alla medlemsstater. dEÅM 

presenterar bevisningen från land A för domstolen under rättegången. En av de åtalade 

protester vilt när hennes erkännande läses upp av åklagaren, eftersom hon anser att hon 

pressats till erkännandet av polisen. Hon vill att domstolen inte ska ta hänsyn till 

erkännandet eftersom det frambringats olagligt. Det är nu domstolens sak att pröva om 

erkännandet är olagligt frambringat enligt land A: s regler. 

 

Exemplet aktualiserar frågan om vad som materiellt sett gör ett bevis lagligt eller 

olagligt. De regelverk som alltså avgör om bevisning ska anses vara lagligen eller 

olagligen inskaffad är de nationella regelverken. Dessa påverkas direkt av EU-

fördragets artikel sex. I denna artikel förbinder sig medlemsstaterna att följa 

                                                 
143 KOM(2001) 715 slutlig s.58 
144 KOM(2001) 715 slutlig s.59 
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Europakonventionen145 och EU: s stadga för mänskliga rättigheter. Detta är också 

anledningen till att regleringen har införts i Grönboken, det ger nämligen enhetliga 

principer att utgå från vad gäller bedömningen av laglig eller olaglig bevisning. 

3.2.5.1 Olagligt införskaffad bevisning 

Eftersom olagligt inskaffad bevisning är ett nästintill okänt begrepp i svensk rätt146 

kommer jag diskutera begreppet ytterligare för att läsaren ska få grepp om den skillnad 

som finns mellan laglig och olaglig bevisning. Jag kommer att redogöra för det rättsliga 

läget i Sverige, eftersom principerna och resonemangen inte skiljer sig åt, enligt min 

mening, mellan övriga länder i EU och Sverige. Det beror främst på att samliga är 

bundna av Europakonventionen.  För att kunna sätta den svenska rätten i ett 

internationellt sammanhang, kompletteras framställningen med exempel från Skottland, 

Belgien och Storbritannien. 

 

Vad är då olaglig bevisning? Det uppenbara svaret är att det är motsatsen till laglig 

bevisning. Detta svar ger däremot ingen ledning i frågan när bevisning övergår från att 

vara laglig till olaglig. ”Övergången” är i sammanhanget enbart en metafor, eftersom 

laglig eller olaglig bevisning är oberoende av bevismaterialet självt. Det är metoden 

som bevisningen inskaffas genom som avgör om den sedan kan användas eller inte i 

rättegång. Bryter den som inskaffar bevisningen mot en rättsregel eller rättsgrundsats 

kan man tala om olaglig bevisning147. 

 

Metodfrågan är den bärande punkten i detta resonemang. Staten har ett 

utredningsintresse148 eftersom den materiella sanningen ska komma i ljuset så att 

rättvisa kan skipas. Utredningsintresset kan däremot inte drivas hur långt som helst. Det 

hålls tillbaka av olika skyddsintressen. Dessa prioriteras i några fall högre än 

utredningsintresset av samhället. Ändamålet helgar alltså inte medlen i vissa fall. Det är 

här regleringarna kommer in i bilden. Hur ser regleringen av utredningsintressen och 

skyddsintressen ut i Sverige? I rättegångsbalken finns det ingen yttrycklig reglering av 

när bevisning ska avvisas. Den fria bevisprövningen är den ledande principen i svensk 

                                                 
145 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 
146 Se kapitel 3.1 i denna uppsats 
147 Lundqvist, Bevisförbud, 1998, s. 256  
148 Se stycke 3.1.4 
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rätt, och grundar sig som sagt på att all bevisning ska prövas för att sedan värderas. Har 

någon begått ett brott då bevisningen inskaffades ska den personen straffas, däremot ska 

inte bevisningen påverkas. Det finns enbart ettrelevant rättsfall från Högsta domstolen 

som är prejudicerande. I NJA 1986 s.489 godtog HD att ett blodprov som tagits av ett 

sjukvårdsbiträde istället för en läkare, vilket stred mot deras tjänsteföreskrifter, skulle få 

användas i rättegången. Det var frågan om ett brott mot en tjänsteföreskrift vilket inte 

ansågs uppväga tidigare praxis, nämligen att pröva all bevisning.  

 

Det kan konstateras att det enligt Lundqvist149 är okontroversiellt att hävda att en svensk 

domstol trots detta skulle kunna avvisa bevisning om den framtvingats med till exempel 

tortyr. Stödet för detta finns i Europakonventionen som Sverige, likt samtliga länder i 

EU är bundet av. I Europakonventionen är främst artikel 6 och artikel 8 av intresse. Jag 

kommer inte att fördjupa mig i dessa artiklar, utan enbart se till vad denna uppsats 

behandlar. Principerna som artiklarna skyddar är rätten till en rättvis rättegång 

(artikel 6) och skyddet av den enskildes privatsfär (artikel 8). Ett mer omfattande 

resonemang om dessa principer återkommer i kapitel fyra.   

 

Till saken hör att Sverige enligt Europakonventionen är skyldigt att genom lag garantera 

vissa miniminivåer för kunna avvisa olagligt åtkommen bevisning. Dessa regler saknas 

idag i svensk rätt. 

3.2.5.2 En internationell jämförelse av olaglig bevisning i Skottland, 

Storbritannien och Belgien 

I samband med att Corpus Juris 2000 utarbetades gjordes en rapport150 av den engelska 

juridikprofessorn J. Spencer angående hur Sverige, Skottland, Storbritannien och 

Belgien reglerar olagligt åtkommen bevisning. Det svenska läget är redan diskuterat i 

denna uppsats, en kort kommentar ska dock återges från professor Nils Jareborg som 

var den svenska representanten i utredningen. Jareborg konstaterar att Sverige ”inte har 

några regler alls” förf. övers.  avseende olagligt åtkommen bevisning. I extrema fall kan 

bevisning avvisas med hänsyn tagen till Europakonventionen eller FN: s 

tortyrkonvention.  

 

                                                 
149 Lundqvist, Bevisförbud, 1998, s. 257 
150 Delmas-Marty, Vervaele, Corpus Juris 2000, s. 253 ff.  
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I Skottland har reglerna utbildats i rättspraxis, genom skotsk case law151 där ”the rule of 

fairness” -doktrinen är ledande. Denna doktrin har som mål att hitta en ”fair” avvägning 

mellan statens utredningsintresse och skyddet av medborgarnas rättigheter. Bevisning 

som har inskaffats i strid med rättsregler eller rättsgrundsatser innebär inte att den med 

automatik kommer att avvisas i domstol, utan en avvägning görs från fall till fall. 

 

I rättsfallet Laurie mot Muir152 konstaterade rätten i domskälen att ”…..skyddet av den 

enskilde är framför allt ett skydd av den oskyldige medborgarens rätt till att inte utsättas 

för ogrundade intrång i privatlivet av staten…” ”…skyddet är dock inte till för att den 

skyldige medborgaren ska kunna klara sig undan ett straff…..” 153 förf. övers.  

 

Avvägningen påverkas också av under vilka omständigheter brottet förövades, samt hur 

allvarligt brottet är. Ju lägre allvarlighetsgrad på brottet, ju lägre är toleransen hos 

domstolarna att acceptera olaglig bevisning. 

 

I Storbritannien är rättsläget liknande, med skillnaden att det är statute-law154 som 

reglerar olaglig bevisning.155 En variant av fairness-doktrinen är även här härskande. 

Skillnaden mot den skotska modellen i huvudsak är synen avseende erkännanden. I 

vissa fall är domstolen skyldig att avvisa ett erkännande om rätten finner att den 

misstänkte utsatts för påtryckningar i samband med erkännandet.156 

 

I Belgien tillåts domstolen enbart att ta hänsyn till lagligt inskaffad bevisning. Ingen 

olagligt bevisning får användas för att utreda omständigheterna i målet. I belgisk rätt 

kallas förfarandet för ”the exclusionary rule”, och är en produkt av case law. 

Belgisk rätt stöder sig vidare på ”the fruit of the poisonous tree” – doktrinen. Med detta 

menas, att om ett åtal bygger på att bevisning som inskaffats olagligt, ska åtalet i sin 

helhet avvisas. Alltså inte bara bevisningen utan hela åtalet.157 Nu följer den avslutande 

diskussionen och analysen av dessa historiska skeenden, rättsprinciper och ändamål. 

                                                 
151 se not 46 
152 1950 JC 19 
153 Delmas-Marty, Vervaele, Corpus Juris 2000, s. 254 
154 Skillnaden mellan case law och statute-law kan sägas vara att den förstnämnda utbildas av 
domstolarna med prejudicerande verkan, medan den sistnämnda är skriven lag direkt från staten.  
Se även stycke 2.1.5 
155 Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) section 76, PACE section 78 
156 Delmas-Marty, Vervaele, Corpus Juris 2000, s. 256 
157 Ibid., s. 258 
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4 Rättsprinciperna och värdering av deras 
konsekvenser 
Detta kapitel är det sista i denna uppsats. Det syftar dock inte till att komma med 

lösningar för de frågor som uppsatsen behandlar, och därmed sätta punkt för läsarens 

funderingar. Istället är tanken att skapa ett fortsatt diskussionsunderlag för den här typen 

av principfrågor i EU-samarbetet. Det rör sig således om en diskussion om det som 

ryms inom ramen för denna uppsats. Dispositionen av detta kapitel börjar med den fria 

bevisprövningen, fortsätter med en diskussion om den splittrade straffprocessrätten i 

Europa, och avslutas slutligen med en diskussion om den delade synen på rättskällor i 

Europa.  

4.1 Den fria bevisprövningen – en svensk tradition? 

I Sverige tillämpas som sagt den fria bevisprövningen. Denna svenska tradition är i 

praktiken ungefär 200 år gammal. De äldsta spåren av den fria bevisprövning, härrör 

från runt år noll i det dåtida romarriket. Parterna ägde helt processen, och presenterade 

bevis som de ansåg var till deras fördel för pretorn, som sedan värderade bevisen och 

avkunnande dom. I samband med den inkvisitoriska processen infördes den legala 

bevisteorin som utnyttjades av kyrkan. I Sverige tillämpades den formella bevisteorin158 

innan den legala bevisteorin gjorde sitt intåg, och först 1734 kodifierades den. Den fria 

bevisprövningen tog sedan över i praxis i början på 1800-talet. Den kodifierades först år 

1942.  

 

Historien ger alltså vid handen att lagstiftaren tar intryck av händelseutvecklingen i 

omvärlden, om händelseutvecklingen påverkar inhemsk rättspraxis. När rättspraxis 

sedan kommit att ändras, då kodifieras den. Utvecklingen i Sverige har alltså i stort följt 

den i Europa. När den ackusatoriska processen blev vanlig i Europa i början på 1800-

talet, försvann också den legala bevisteorin. 

                                                 
158 Se kapitel 3.1.1 
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4.1.1 Skillnaden mellan principerna 

Skillnaderna mellan den fria bevisprövningen och den legala bevisteorin ligger i synen 

på domarens uppgift. Ska domaren, eller i dagens Sverige domstolen, värdera 

omständigheterna som omgärdar brottet eller bara exekvera själva domstolsprocessen 

med hjälp av förutbestämda värden? I Sverige ges domaren en mycket stor frihet, 

kanske den största i Europa159, att värdera omständigheterna runt brottet. Det finns inga 

regler som utesluter bevisning från domstolens prövning vilket är ovanligt i de flesta 

europeiska länder. Det nämnda utredningsintresset160 balanseras av skyddsintressen på 

olika vis i unionens medlemstater.  

 

Konstateras kan att lagstiftaren i Sverige har valt att inte skapa ett regelverk som 

utesluter bevisning från prövning på grund av det sätt den anskaffats på. 

Undersökningen i föregående kapitel ger vid handen att den svenska inställningen är i 

minoritet, Sverige har den mest liberala synen i Europa på bevisprövning helt utan 

regler som hanterar de skyddsintressen som rimligen också finns i Sverige. Istället för 

ett regelverk stiftat av riksdagen, hänvisas det till Europakonvention161.  Det 

förekommer i svensk doktrin kritik162 mot detta faktum, eftersom Sverige inte uppfyller 

Europakonventions regler i detta avseende.  

 

Vad är då de möjliga konsekvenserna av Kommissionens förslag? Den konsekvens som 

jag tror blir mest kännbar för det svenska rättsystemet är att 25 länders olika 

bevisupptagningsregler ska användas i svenska domstolar när EÅM åtalar i Sverige. 

Den fria bevisprövningen kommer inte att vara exklusiv regel i enlighet med den 

svenska rättegångsbalken. Å andra sidan kommer det inte att påverka hur bevisning ska 

hanteras om den är inskaffad i Sverige, eftersom det är ursprungslandets regler som 

gäller. Däremot kan svenska medborgare komma att hamna i rättegång i Sverige där 

viss bevisning kan avvisas, om den är inskaffad i en annan medlemsstat. Detta innebär 

att dispositionsprincipen och omedelbarhetsprincipen också kan förlora i 

                                                 
159 Delmas-Marty, Vervaele, Corpus Juris 2000, s.254 
160 Se kapitel 3.2.5.1 
161 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Denna är förvissa svensk lag sedan 1995, SFS 1994:1219. 
Se även Bevisförbud, Lundqvist, s.257 och Delmas-Marty, Vervaele, Corpus Juris 2000, s.254  
162 Bevisförbud, Lundqvist, s.257 
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genomslagskraft eftersom viss bevisning inte kommer att få användas av parterna, och 

den omedelbara prövningen av all bevisning går förlorad. 

 

Det är alltså frågan om ett främmande element i rättegångsbalken som skiljer sig från 

helheten, och påverkar den. Det är svårt att värdera denna påverkan eftersom den inte 

inträffat än. Min uppfattning är att det inte kommer att innebära några genomgripande 

förändringar i svensk rätt eftersom företeelsen är begränsad till de kommande 

europeiska åtalen. Det kommer att fattas prejudicerande domar angående vad som är 

tillåten bevisning, och sedan kommer rättspraxis att kodifieras. Jag saknar däremot en 

diskussion om EÅM i Sverige som behandlar principfrågorna.  

 

Rättegångsbalken är kanske den mest genomarbetade lagstiftningsprodukten i svensk 

rätt, och bygger som sagt på muntlighet, koncentration, omedelbarhet och fri 

bevisprövning enligt förarbetena163. Enligt min mening är det dessa principer som bär 

upp begreppet ”svensk rättstradition”164, inte enbart den fria bevisprövningen. Jag anser 

att Justitiedepartementet (JD)  har en skyldighet att analysera principfrågan djupare 

eftersom riksdagen valt just dessa principer som grund för rättegångsbalken. 

4.1.2 Kommentar till JD: s remissvar  

Sammanfattningsvis anser jag att JD: s konstaterande att ”detta element är främmande 

för svensk rätt” och att den fria bevisprövningen ”är en mycket gammal svensk 

tradition”165 tål att förklaras ytterligare av JD. Jag kan konstatera att den svenska rätten 

saknar regler för olaglig bevisning. Å andra sidan uppfyller inte svensk rätt de av 

Europakonventionen uppställda minimikraven som rör olaglig bevisning. Detta har 

övriga medlemsstater tillgodosett just genom att förbjuda viss form av bevisning. Min 

uppfattning är därför att JD bör ta hänsyn till att svensk straffprocessrätt de senaste 400 

åren i stort sett ändrats i enlighet med utvecklingen i Europa och att lagstiftaren sedan 

kodifierat rättspraxis. Sannolikheten att utvecklingen kommer vara liknande även denna 

gång, är stor eftersom förslaget om en europeisk åklagare troligtvis kommer att 

genomföras. Därmed finns skäl att inta en något mer progressiv attityd. Att konstatera 

att det föreligger skillnad är inte särskilt svårt, inte heller är det särskilt svårt att invänta 

de första domsluten som blir prejudicerande där EÅM har åtalat i Sverige. Det blir 
                                                 
163 Se kapitel 3.1.4 
164 Svenska kommentarer på Europeiska kommissionens grönbok om straffrättsligt skydd s. 5 
165 Se föregående not 
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däremot mycket svårare att ändra på rättspraxis i efterhand än att föreslå ändringar i 

svensk rätt nu, och kanske framförallt, att framföra de svenska ståndpunkterna vid 

konstitutionsförhandlingarna. 

4.2 Den extrema splittringen – en fråga om jurisdiktion och 
förtroende 

Splittringen166 i Europa avseende straffprocessrätten ska överbryggas med ett enhetligt 

straffrättsområde där laglig bevisning gäller över hela området. Den valda vägen är en 

blandning mellan överstatligt tänkande och en applicering av subsidiaritetsprincipen. 

Den överstatliga rätten ska genomföras i redan existerande nationella rättssystem. De 

nationella egenheterna ska respekteras, dock måste medlemsstaterna erkänna alla andra 

rättssystem som om de vore sina egna.  

 

Tänkvärt i sammanhanget är, att först när den romerska rätten blev dominerande, 

började den dåtida sedvanerätten skrivas ner. Olika kulturer har alltid försök att skydda 

och bevara de egna reglerna. Kulturen och de regler som utbildas i den är enligt min 

mening är bärare av värderingar. När kodifieringarna genomfördes skapades just uttryck 

för de olika befolkningarnas (i vilket fall majoritetens) uppfattningar om hur rätten ska 

vara beskaffad. Förtroendet för det egna rättssystemet är enligt min mening bland annat 

beroende av förutsebarhet, legalitet, legitimitet och det faktum att gemene man i 

allmänhet delar den kulturella bakgrunden och de grundläggande värderingarna som 

rätten ger uttryck för. Det finns alltså en växelverkan mellan alla dessa faktorer.  

 

Detta är något som Kommissionen tagit fasta på, och gett uttryck för i 

uppföljningsrapporten167 till Grönboken. Där konstaterar den att: ” förverkligandet av 

ett gemensamt område för utredning och lagföring förutsätter att medlemsstaterna har 

ett förtroende för varandras straffrättssystem.” Läget i dag är att ett gemensamt område 

för utredning och lagföring med mycket stor sannolikhet kommer att införas om 

förslaget till konstitution för Europa168 godtas. Detta leder in på frågan om det finns 

ömsesidigt förtroende mellan de 25 olika nationella straffrättssystemen eftersom detta är 

den grundläggande förutsättningen. Den rättsliga gemenskapen i Europa slogs i princip 

                                                 
166 Se kapitel 3.2.3 
167 KOM(2003) 128 slutlig s.13 
168 CONV 850/03 
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sönder under 1800-talets början169 när kodifieringarna ägde rum, och den gemensamma 

grunden från Ius Commune försvann. Förvisso finns det likheter inom den tyska 

rättskretsen och inom den franska rättskretsen, men detta uppväger inte de kulturella 

olikheter som finns enligt min mening. Jag anser inte att förtroendet kan byggas på 

denna grund. Så gör inte heller Kommissionen, som anser att ”…detta förtroende vilar 

särskilt på den gemensamma grund som deras (medlemsstaternas) förf. anm. trohet mot 

principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen utgör.”170 

Med denna grundförutsättning följer också att det finns en någorlunda samstämmig 

uppfattning om dessa värden. Detta leder oss in i nästa delkapitel. 

4.3 Synen på rätten – en nationell angelägenhet? 

Tolkningen av de gemensamma värdena blir enligt min mening helt avgörande för om 

det så hett eftersökta förtroendet inom unionen kommer att etableras eller inte. 

Hur detaljtolkningen av de grundläggande rättigheterna kan gå till i praktiken ger 

föregående kapitel exempel på. I Sverige finns inga regler angående användandet av 

olaglig bevisning och i Belgien används ”the fruit of the poisonous tree” – doktrinen 

som underkänner hela åtalet om olaglig bevisning finns inblandad. Båda dessa helt 

skilda regleringar anses av respektive land uppfylla Europakonventionens krav på en 

rättvis rättegång. Jag menar att skillnaden mellan de olika rättssystemen är anmärknings 

–värd, den är till och med så stor att de grundläggande värderingarna inte längre lyser 

igenom. Enligt min mening är ”the fruit of the poisonous tree” – doktrinen lika 

främmande för en svensk jurist som den fria bevisprövningen är för en belgisk jurist, 

trots den gemensamma värdegrunden i Europakonventionen. 

 

Den svenska regleringen är ett uttryck för den svenska rättspositivismen (inga 

prejudikat finns nästan)171, medan den belgiska regeln har utbildats enbart genom ett 

antal prejudicerande domar. Rättsutvecklingen bygger alltså på olika synsätt. I Sverige 

är det enbart riksdagen som skapar lagen, högsta domstolen tolkar den och domstolarna 

genomdriver prejudikaten. I Belgien, detta gäller övriga länder med case law också, är 

det rättsväsendet som skapar lagen genom prejudicerande domar. Det finns en 

                                                 
169 Se kapitel 2.1.5 
170 EGT nr C 12/10 15.1.2001 s. 1 
171 Undantaget är NJA 1986 s. 489 



 52

fundamental skillnad mellan synsätten angående vem som har den yttersta makten att 

skapa ny rätt. Det är i botten en skillnad om hur den dömande makten ska förvaltas. 

 

Godtagande av godkänd bevisning blir därför en angelägenhet för 25 olika nationella 

straffprocessystem, samt ungefär lika många olika rättskällor till var den gällande rätten 

skapas. På samma vis som den romerska rätten gjorde att sedvanerätterna blev 

influerade av romerska traditioner, tror jag att alla europeiska rättsystem kommer att 

tvingas närma sig varandra, i vilket fall i rättspraxis. När det börjar utbildas en 

rättspraxis på området som är giltig i hela unionen kommer inte de nationella 

rättsystemen kunna sluta sig, i synnerhet inte de starkt rättpositivistiska som det 

svenska. Riksdagen kommer i efterhand tvingas kodifiera gällande praxis eftersom hela 

tanken med en EÅM är att effektivisera brottsbekämpningen. Frågan är om det då kan 

uppfattas som ett brott mot lojalitetsplikten172 att inte forma lagen så effektiv som 

möjligt för att bekämpa brottsligheten som EÅM ska bekämpa?  

4.4 Avslutande kommentar 

Jag uppfattar att införandet av EÅM kommer att bli en komplicerad intresseavvägning 

mellan 25 rättssystem, positiv rätt, case law, allmänna rättsgrundsatser och det faktum 

att EÅM införs för att effektivisera skyddet för unionens budget och de uppgifter som 

kan komma i framtiden. Med olaglig bevisning som utgångspunkt konstaterar jag att 

beroende på hur rättspraxis kommer att värdera utredningsintresset kontra 

skyddsintressena, så kommer svensk rätt att förändras. Jag vänder mig starkt mot det 

faktum att JD i sin remiss utan några bärande argument vänder sig mot EÅM eftersom 

”det strider mot svensk rättstradition”. Svensk straffprocesstradition bärs ensamt av 

rättegångsbalken som är systematiskt uppbyggd. Det främmande element som den 

olagliga bevisningen kommer att utgöra, kommer att bli svensk rättspraxis oavsett om 

JD anser det vara bra eller inte. Min uppfattning är att EÅM är en nödvändighet för att 

balansera de hot som den fria rörligheten för med sig i form av grov organiserad 

brottslighet. Det svenska rättsväsendet måste vara rustat för att kunna möta det enorma 

inflödet av ny juridik som detta för med sig. Det sker bäst genom diskussion och 

kvalificerade intresseavvägningar, vilket jag anser helt saknas idag. 

                                                 
172 artikel 10 EGF 
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