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SAMMANFATTNING 
 
 

Sammandrag 
 
Rambeslutet från 2008 om bekämpning av organiserad brottslighet 
inrättar ett tydligt ramverk för kriminalisering av medverkan i en kriminell 
organisation. Förbättring krävs dock både inom rättssäkerheten och inom 
dess tillämpningsområde, samt vad gäller harmoniseringsnivån som 
uppnås. Rambeslutet är utformat i breda och vaga termer vilket kan leda 
till överkriminalisering. En högre harmoniseringsnivå behövs, inte bara för 
att säkerställa lika villkor i alla medlemsstater, men också för att 
underlätta att andra delar av den europeiska straffrätten fungerar. 
Lissabonfördraget innehåller ett antal bestämmelser som kan utgöra en 
rättslig grund för den fortsatta utvecklingen av lagstiftningen på området. 
Alla nya förslag ska baseras på en noggrann utvärdering av tillämpningen 
av rambeslutet från 2008 i medlemsstaterna och på hur de nationella 
domstolarna tolkar relevanta begrepp.  
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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
Europeiska unionen har varit en föregångare när det gäller att utveckla ett övergripande 
straffrättsligt regelverk för bekämpning av organiserad brottslighet. Den senaste 
EU-lagstiftningen på området, rambeslutet från 2008 om bekämpning av organiserad 
brottslighet, speglar synergin mellan EU och internationella forum såsom FN i utvecklingen 
av globala normer på området. Rambeslutet inrättar ett avancerat ramverk för 
kriminalisering av medverkan i en kriminell organisation. Förbättring krävs dock både inom 
rättssäkerheten och inom tillämpningsområdet, samt vad gäller harmoniseringsnivån som 
uppnås.  
 

Syfte 
Detta dokument lägger fram en analys och utvärdering av rambeslutet. Detta kommer att 
analyseras utifrån ett historiskt och kontextuellt perspektiv och dess huvudsakliga 
bestämmelser kommer att analyseras och utvärderas kritiskt. Dokumentet kommer at 
undersöka följderna av kriminaliseringen av medverkan i en kriminell organisation i fråga 
om rättssäkerheten, men också vad gäller harmoniseringsnivån som uppnås. Dokumentet 
argumenterar för att ytterligare harmonisering är nödvändig, inte bara vad gäller nationell 
straffrätt, utan också för att underlätta att andra delar av den europeiska straffrätten 
fungerar, däribland straff för andra brott, hur principen om ömsesidigt erkännande av 
domar i brottmål fungerar samt Europols och Eurojusts arbete. Dokumentet kommer sedan 
att utforska möjligheterna i Lissabonfördraget till ytterligare åtgärder vad gäller 
harmonisering av straffrätten för organiserad brottslighet. 
 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 

 Europeiska unionen har varit en föregångare när det gäller att utveckla ett 
straffrättsligt regelverk för bekämpning av organiserad brottslighet.  

 Den senaste EU-lagstiftningen på området, rambeslutet från 2008 om bekämpning 
av organiserad brottslighet, speglar synergin mellan EU och internationella forum 
såsom FN i utvecklingen av globala normer på området. 

 Trots att rambeslutet inrättar ett tydligt ramverk för kriminalisering av medverkan i 
en kriminell organisation, krävs förbättring både vad gäller rättssäkerheten och dess 
tillämpningsområde, och vad gäller harmoniseringsnivån som uppnås. 

 Rambeslutet försöker att tillgodose två till synes olika mål: att göra medverkan i en 
kriminell organisation straffbart, så att det skiljer sig från andra brott för deltagande 
i förening/grupp inom det nationella rättssystemet och att samtidigt inte vara för 
strikt och snäv i definitionen av organiserad brottslighet genom att ta hänsyn till att 
kriminella organisationer inte alltid har en hierarkisk struktur. 
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 Resultatet av denna insats är en till synes motsägelsefull definition av en kriminell 
organisation som kan leda till överkriminalisering eftersom kriminella organisationer 
definieras mycket brett och med flexibla, tvetydiga kriterier. 

 En högre harmoniseringsnivå behövs, inte bara för att försäkra lika villkor i alla 
medlemsstater, utan också för att underlätta att andra delar av den europeiska 
straffrätten fungerar. Dessa omfattar fungerandet av principen om ömsesidigt 
erkännande av domar i brottmål samt Europols och Eurojusts arbete. 

 Lissabonfördraget innefattar ett antal bestämmelser som kan utgöra en rättslig 
grund för den fortsatta utvecklingen av lagstiftningen på området. 

 Alla nya förslag ska baseras på en noggrann utvärdering av tillämpningen av 
rambeslutet från 2008 utförd av medlemsstaterna samt på hur nationella domstolar 
har tolkat relevanta begrepp. 

 Ändringarna i rambeslutet från 2008 bör säkerställa en högre harmoniseringsnivå 
och en tydligare avgränsning av medverkan i en kriminell organisation som kommer 
att medföra rättssäkerhet och berättiga behovet för en separat och tydlig 
kriminalisering av medverkan i en kriminell organisation från andra liknande brott. 

 

REKOMMENDATIONER 

 Rekommendation 1: Europaparlamentet bör begära att kommissionen genomför 
en detaljerad utvärdering av medlemsstaternas genomförande av rambeslutet från 
2008 om organiserad brottslighet. Utvärderingen bör innefatta både det rättsliga 
genomförandet av rambeslutet och nationella domstolars tolkningar av relevanta 
begrepp. 

 Rekommendation 2: Europaparlamentet bör begära att kommissionen ger 
detaljerad information om tillämpningen av andra åtgärder i EU:s strafflagstiftning 
vilka innefattar medverkan i en kriminell organisation som en försvårande 
omständighet. Uppgifterna bör omfatta både den rättsliga tillämpningen och 
nationella domstolars tolkning av medverkan i en kriminell organisation som en 
försvårande omständighet. 

 Rekommendation 3: Europaparlamentet bör begära att kommissionen ger 
detaljerad information om tillämpningen av förbudet mot penningtvätt av intäkter 
från organiserad brottslighet i EU:s medlemsstater. Uppgifterna bör omfatta både 
den rättsliga tillämpningen och rättspraxis. 

 Rekommendation 4: Europaparlamentet bör be Europol att ge en utförlig 
förklaring över hur den juridiska definitionen av organiserad brottslighet används 
(särskilt medverkan i en kriminell organisation och definitionen av en organiserad 
brottslig grupp) i dess operativa verksamhet, och i synnerhet i utvecklingen av 
hotbildbedömningar avseende organiserad brottslighet. 
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 Rekommendation 5: Europaparlamentet bör be Eurojust att ge en utförlig 
förklaring över hur den juridiska definitionen av organiserad brottslighet används 
(särskilt medverkan i en kriminell organisation och definitionen av en organiserad 
brottslig grupp) i dess operativa verksamhet, och huruvida skillnaderna mellan 
definitionerna på nationell nivå utgör ett hinder för Eurojusts arbete. 

 Rekommendation 6: Mot bakgrund av resultatet av den detaljerade utvärderingen 
av tillämpningen av rambeslutet från 2008 om organiserad brottslighet bör 
Europaparlamentet överväga möjligheten att stödja ändringen av rambeslutet. 

 Rekommendation 7: När ändringsförslag till rambeslutet från 2008 beaktas bör 
Europaparlamentet ta hänsyn till mängden mål och funktioner som kriminaliseringen 
av medverkan i en kriminell organisation har, vilket beskrivits ovan, liksom följderna 
av okritisk kriminalisering på rättssäkerheten och de grundläggande rättigheterna. 

 Rekommendation 8: När ändringsförslag till rambeslutet från 2008 beaktas bör 
Europaparlamentet eftersträva att säkerställa både en högre harmoniseringsnivå 
och mer begränsad kriminalisering av medverkan i en kriminell organisation. Det 
senare kommer att medföra rättssäkerhet och berättiga behovet för en separat och 
tydlig kriminalisering av medverkan i en kriminell organisation från andra liknande 
brott. 

 
 
 






