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Skäl 2

Det traditionella straffrättsliga samarbetet stödjer sig på olika internationella instrument, som i 
huvudsak utgår ifrån ”principen om en begäran”, som kan beskrivas på följande sätt: En stat 
överlämnar en begäran till en annan stat, som därefter beslutar om begäran ska tillmötesgås. 
Detta traditionella system har dock i praktiken visat sig bristfälligt, långsamt och för 
komplicerat, vilket förhindrar ett välfungerande, snabbt och effektivt rättsväsende. Av den 
anledningen menade Europeiska rådet vid sitt möte i Tammerfors i oktober 1999 att principen 
om ömsesidigt erkännande borde vara hörnstenen i det rättsliga samarbetet, både på det 
civilrättsliga och straffrättsliga området inom unionen. Som regel är dock det automatiska 
ömsesidiga erkännandet endast möjligt på rättsområden som i allt väsentligt är harmoniserade. 
Det är inte alltid fallet i EU, till exempel ifråga om åklagarens roll och bevisens tillåtlighet 
samt undantagsklausulen (som varierar från en absolut undantagsklausul till ett minimalistiskt 
synsätt i vissa medlemsstater). En enhetlig tillämpning av det ömsesidiga erkännandet skulle 
därför kunna ge upphov till allvarliga rättsliga och konstitutionella problem i några 
medlemsstater. Denna omständighet underströks uttryckligen av rådets tyska delegation 
genom ett särskilt dokument, där åklagarens begränsade roll i Tyskland uppmärksammades. 
Enligt författningen krävs det domstolsbeslut för att genomföra vissa åtgärder. Samma sak 
gäller för undantagsregeln, då medlemsstaterna också måste ta hänsyn till sina 
författningsenliga villkor och rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna (om bevis har inhämtats med hjälp av tortyr får de inte ens framgå i målet, om de 
inhämtats med hjälp av omänsklig eller kränkande behandling får de inte behandlas som 
bevismedel, även om de får utgöra en del av målet – se målet Gäffen mot Tyskland). Dessa 
villkor är för övrigt likadana i andra länder, bland annat i Portugal. Samtidigt har erfarenheten 
visat att det uppstår stora problem med den europeiska arresteringsordern då principen om 
ömsesidigt erkännande tillämpas automatiskt. Medlemsstater som Irland och Storbritannien, 
har infört ett särskilt skäl för vägran grundat på de mänskliga rättigheterna, och högsta 
domstolen i Irland har i målet MJELR mot Rettinger fastställt att tillämpningen av principen 
om ömsesidigt erkännande inte fritar en medlemsstat från sina skyldigheter gentemot 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är till exempel fallet i fråga om 
tortyr och kränkande och omänsklig behandling (och därmed bevis i samband med denna typ 
av behandling). På grund av ovanstående och alla överväganden föreslås ovanstående lydelse.

Skäl 2b

Det är nödvändigt att bevara de skillnader som fortfarande finns mellan vissa medlemsstater i 
definitionen av olika brott. Det är också viktigt att undvika att en medlemsstat utfärdar en 
europeisk utredningsorder när den vet att omständigheterna som ligger till grund för ordern 
inte är straffbelagda i den verkställande staten, och därför inte kommer att bestraffas. I de 
lagrum som finns om ömsesidigt erkännande (europeisk arresteringsorder och europeisk 
bevisinhämtningsorder) har kontrollen av den dubbla straffbarheten tagits bort, och en 
kategori med 32 brott/överträdelser införts under antagandet att dessa överträdelser är så 
harmoniserade att den dubbla straffbarheten kan tas bort. Men i praktiken har det inte blivit 
så. När det till exempel gäller definitionen av ”våldtäkt” är den svenska definition (”hjälplöst 
tillstånd”) så specifik att den inte har någon motsvarighet i andra medlemsstater. Det har 
också funnits en vilja att förtydliga att de förfaranden i samband med överträdelser som gäller 
skatt, tull och valutatransaktioner inte tillhör denna kategori.
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Skäl 10a

Ett övervägande lades till som understryker att proportionaliteten är ett författningsenligt 
villkor i flera medlemsstater, enligt artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna. Alla uppenbara kränkningar av dessa villkor måste ge den verkställande staten 
rätt att vägra verkställa åtgärden när de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande 
konstitutionella rättigheterna har kränkts. Enligt proportionalitetsprincipen ska EU endast 
vidta de åtgärder som krävs för att uppnå sina mål. Det innebär att åtgärdens styrka måste stå i 
förhållande till det syfte som eftersträvas. När unionen således förfogar över flera lika 
effektiva former av åtgärder, ska unionen välja den som ger medlemsstaterna och de enskilda 
mest frihet. Än en gång skyddas respekten för de principer som betraktas som grundläggande 
nationella konstitutionella principer. 

Skäl 10b

Det är mycket viktigt att se till att den europeiska utredningsordern ställs till de behöriga 
myndigheterna, för att undvika risken att främmande myndigheter dras in i utbytet av 
personuppgifter. Som exempel tas Eurojust upp, då det är ett särskilt organ inom EU som 
inrättats för att främja och förbättra samordningen av straffrättsliga utredningar och 
förfaranden mellan behöriga myndigheter. Detta skulle garantera att den förmedlade 
informationen förblir konfidentiell, så att de inblandade personernas grundläggande 
rättigheter tillvaratas och att informationen mellan de behöriga myndigheterna är ömsesidig. 
Möjligheten för de behöriga rättsliga myndigheterna att använda andra kanaler som kan 
garantera att informationen överförs på ett konfidentiellt och säkert sätt till den verkställande 
myndigheten utesluts inte.

Skäl 11

I detta skäl, som återspeglas i artikel 8, vill man uppmuntra de rättsliga myndigheterna att 
samarbeta med varandra, i en anda av ömsesidigt förtroende, genom att främja mekanismer 
som inte bara underlättar samarbetet mellan myndigheterna, utan också förbättrar rättskyddet 
för individens rättigheter. I fråga om en behörig myndighets eventuella närvaro i den 
utfärdande staten vid genomförandet av den europeiska utredningsordern, för att bistå de 
verkställande myndigheterna, sägs att en sådan närvaro kan vara avgörande, då detta till 
exempel krävs för att garantera bevisens tillåtlighet eller för att utfärda kompletterande 
europeiska utredningsorder när åtgärden verkställs. Detta gör det dock inte omöjligt att avvisa 
närvaron om den strider mot den verkställande statens grundläggande principer. Syftet med 
närvaron av en myndighet från den utfärdande staten i den verkställande staten, får endast 
vara att bistå myndigheterna i den verkställande staten.

Skäl 13a

För att försvara rätten till en rättvis rättegång är det nödvändigt att erbjuda en faktisk tillgång 
till rättväsendet. Erkännandet och verkställandet av en europeisk utredningsorder kräver 
specifika garantier så att alla berördas rättigheter faktiskt skyddas. För att kunna försvara sig 
vid ett straffrättsligt förfarande måste bland annat följande normer gälla: oskuldspresumtionen 
och rätten att inte behöva vittna mot sig själv, rätten att informeras om åtalet, rätten till 
juridiskt ombud och rätten till kostnadsfri tolkhjälp (artikel 48 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och artikel 6.2 och 6.3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna). 
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Dessa normer är särskilt betydelsefulla i samband med en europeisk utredningsorder, eftersom 
vittnen som anskaffats på ett sätt som strider mot denna rättighet, inte får användas mot de 
tilltalade. 

Artikel 1

Denna artikel innehåller definitionen av den europeiska utredningsordern, och förtydligar att 
syftet med ordern framför allt är att verkställa en specifik utredningsåtgärd. I punkt 2 fastställs 
principen om ömsesidigt erkännande som en princip som kännetecknar EU (artikel 82 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Detta har erkänts som grunden för det 
rättsliga samarbetet på det civilrättsliga och straffrättsliga området alltsedan rådet i 
Tammerfors 1999. Principen om ömsesidigt erkännande betraktas som en grundprincip för 
unionen för att skapa ett område och en kultur med större säkerhet, frihet och ansvar. 
Eftersom den traditionella ömsesidiga rättsliga hjälpen allmänt sett fortfarande grundar sig på 
principen om nationell självbestämmande, stödjer sig principen om ömsesidigt erkännande på 
jämlikhet och förtroende. Den ger ett mervärde tack vare att det blivit en rättslig fråga vad 
gäller begränsningen av skälen för vägran och i fråga om tidsfristerna. När det gäller att göra 
det till en rättslig fråga ska begäran i princip endast verkställas av de centrala myndigheterna i 
samband med begäran om ömsesidig rättslig hjälp. Detta har med åren minskat inom EU, men 
regeringarna kan fortfarande sovra. Principen om ömsesidigt erkännande däremot, innebär att 
hela förfarandet sker via domstol. Detta medger en direkt kontakt mellan rättsliga 
myndigheter, med respekt för principen om maktfördelning, varmed ingen verkställande makt 
får ingripa. Därför medför detta ömsesidiga förtroende mellan medlemsstater att den 
processuella handläggningen förenklas och blir snabbare. Det finns begränsade möjligheter 
till vägran, och där är den svagaste punkten i den ömsesidiga rättsliga hjälpen att det finns en 
mängd skäl för vägran. Sådana skäl ger upphov till misstro, vilket kan försvåra eller till och 
med hindra samarbetet och medge en bred marginal av eget gottfinnande. När det gäller det 
ömsesidiga erkännandet är verkställandet av det utländska beslutet obligatoriskt, utom om ett 
av skälen för vägran åberopas, vilka inte utgör en uttömmande förteckning utan endast 
handlar om objektiva skäl att vägra samarbete. Alla skäl av eget gottfinnande är i princip 
undantagna. Det finns vanligtvis inga obligatoriska tidsfrister för den ömsesidiga rättsliga 
hjälpen (artikel 6.2 i Europeiska konventionen från 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål). 
Det ömsesidiga erkännandet däremot fastställer tidsfrister, som är tydligt angivna. Det är 
nödvändigt att fastställa tidsfrister, eftersom dessa underlättar och skyndar på det rättsliga 
samarbetet. Principen om ömsesidigt erkännande betyder att om den medlemsstat som 
verkställer en dom förlitar sig på domen som den andra medlemsstaten avkunnat, måste den 
sistnämnda ha förtroende för hur den andra medlemsstaten verkställer den. I detta förslag har 
dock ett betydande och berättigat bedömningsutrymme behållits, i syfte att säkerställa 
respekten för skilda rättssystem och konstitutioner i medlemsstaterna. I punkt 3 understryks 
vikten av att iaktta de grundläggande rättigheterna och rättsprinciperna, i enlighet med 
förslaget från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Skyddet av individens 
rättigheter (behandling av misstänkta, rätt till försvar osv.) får inte medföra några negativa 
konsekvenser på grund av att principen om ömsesidigt erkännande har tillämpats. Tvärtom 
måste de förstärkas och tillvaratas under hela förfarandet. På detta område kan det förekomma 
fall då det kan bli nödvändigt med ett litet antal gemensamma bestämmelser som underlättar 
tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande. Detta är framför allt fallet med den 
tilltalades skydd, i fråga om brottsoffrets rätt till försvar och skydd och möjligheten för dem 
att höras, med respekt för de grundläggande friheterna. Det straffrättsliga förfarandet bidrar 
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till att stärka straffrättens allmänprevention. Idén om rättslig säkerhet kräver att en stats 
utövande av den dömande makten inte endast bygger på materiella antaganden, utan också att 
förfarandenas formkrav som skyddar de grundläggande rättigheterna följs, ända fram till 
domstolsavgörandet (nulla poena, sine processu iditio). Avslutningen av det straffrättsliga 
förfarandet är rättvisans förverkligande, vilket naturligtvis kräver att sanningen uppdagas på 
ett processuellt giltigt sätt, dvs. samtidigt som individernas grundläggande rättigheter skyddas.

Artikel 2

I artikel 2 definieras flera begrepp som används i förslaget.

Begreppen ”utfärdande stat” och ”verkställande stat” har tagits upp eftersom de används 
genomgående i direktivet, för att skilja dem från ”utfärdande myndighet” och ”verkställande 
myndighet”. Definitionen av ”utfärdande myndighet” har ändrats såtillvida att den inte längre 
omfattar myndigheter som inte är rättsliga, såsom polismyndigheter. Rättslig myndighet kan 
definieras som alla myndigheter som utövar den dömande makten, dvs. myndigheter som 
utfärdar obligatoriska beslut, enligt lagstadgade förfaranden, som betecknas som ”rättsliga 
beslut”. ”Verkställande myndighet: Det är också medlemsstaternas sak att besluta om vilken 
myndighet som ska utses till verkställande myndighet. Medlemsstaterna har emellertid inte en 
fullständig handlingsfrihet, eftersom den verkställande myndigheten ska vara en myndighet 
som är behörig att vidta den utredningsåtgärd som avses i den europeiska utredningsordern i 
ett liknande nationellt ärende. Om det utfärdas en europeisk utredningsorder om husrannsakan 
på en viss plats i medlemsstat A, måste den verkställande myndigheten vara en myndighet 
som i ett liknande nationellt ärende skulle vara behörig att besluta om en husrannsakan på 
platsen i fråga.


