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Roper: So now you'd give the Devil benefit of law! 

More: Yes. What would you do? Cut a great road through the law to get after the 

Devil?  

Roper: I'd cut down every law in England to do that! 

More: Oh? And when the last law was down, and the Devil turned round on you, 

where would you hide, Roper, the laws all being flat? Yes, I'd give the Devil benefit of 

laws, for my own safety's sake. 

 

R. Bolt,  A Man for all Seasons, Heineman, 1996 
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1 Inledning 
 
1.1 Ämnet  
”Please my friend, information for me? Please.” 

 

Killen, B.B, i cell 40 är från Albanien. Han är ett år yngre än jag. Då jag träffade B.B satt han 

häktad på häktet Huddinge i Stockholm. Men inte för ett brott begånget här i Sverige. B.B var 

efterlyst för terroristbrott i hans hemland. En internationell arresteringsorder hade utfärdats 

och när B.B påträffades i Sverige frihetsberövades han. B.B pratar inte engelska. Ingen på 

avdelningen pratar albanska. Vi kommunicerar genom google translate och teckenspråk. 

Processen drar ut på tiden. B.B hade överklagat utlämningen eftersom han menade att 

anklagelserna mot honom hade politiska motiv. Utlämningen skulle därför kränka hans 

mänskliga rättigheter. Hans invändning vann dock inget gehör hos de myndigheter som 

behandlade frågan. I slutändan blev B.B utlämnad. 

 

B.B:s process fick mig intresserad av utlämning. Sverige hjälper andra stater med sin 

brottsbekämpning och vi får hjälp med vår. Detta sker genom att en eftersökt person skickas 

tillbaka, utlämnas, för lagföring eller verkställighet av frihetsberövande påföljd till staten som 

begär det. Utlämning är ett nödvändigt och viktigt rättsligt hjälpmedel för stater. Om en 

brottslig kan undkomma lagföring eller straff genom att fly till ett annat land skulle rättvisan 

inte vara speciellt effektiv eller pålitlig.1 Men när kan utlämning vägras med hänsyn till 

mänskliga rättigheter?  

 

Riksdagen godkände den 22 maj 2002  det av EU2 upprättade utkastet till rambeslut om en 

europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna.3 Europeiska unionens 

råd (rådet) antog sedan sekundärrättsakten rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 

2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna 

(rambeslutet).4 Rambeslutet blev i och med detta direkt gällande som svensk lag även om de 

inte formellt sett hade införlivats i den svenska lagstiftningen.5 Rambeslutet hade närmast 

ställning som första pelarens direktiv inom den Europeiska gemenskapsrätten (EG-rätten).6 

                                                
1 Träskman (2014) s. 129. 
2 Europeiska unionen. 
3 Prop. 2001/02:118, bet. 2001/02:JuU29, rskr. 2001/02:256. 
4 EGT nr L 190, 18.7.2002, s. 1. 
5 NJA II 2003 s. 659. 
6 Asp (2014) s. 107; Klimek (2015) s. 313. 
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Det skulle vara bindande för medlemsstaterna i förhållande till det resultat som skulle uppnås, 

men det skulle inte ha direkt effekt.7  När rambeslutet inkorporerats i medlemsstaterna 

etablerades ett nytt och uniformt system för överlämnande vilket ersatte det gamla 

utlämningsförfarandet inom EU.8 Rambeslutet införlivades med svensk rätt den första januari 

2004 som lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk 

arresteringsorder (arresteringsorderlagen). 

 

Syftet med att skapa den europeiska arresteringsordern var att formera ett enklare och 

snabbare förfarande än det som gällde för utlämning. EU ville utöka det rättsliga samarbetet 

inom unionen och skapa ökade möjligheter för att utreda och beivra brott.9 Arresteringsordern 

skulle därmed göra det enklare att förverkliga den materiella straffrätten i medlemsstaterna.10   

 

Enligt Träskman löste införandet av den europeiska arresteringsordern ett allvarligt problem. 

Det formella och traditionella utlämningsförfarandet var tidskrävande och komplicerat.11 Men 

realpolitiska faktorer bidrog också till att skapa den europeiska arresteringsordern. Inom EU 

hade tidigare försök att samarbeta på det straff- och straffprocessuella området varit relativt 

begränsade under 1980 och 90-talet. Men terrordåden i New York, London och Madrid visade 

att ett utvidgat straffrättsligt samarbete över gränserna behövdes. Unionens medlemsstater var 

dock redan innan terrordåden medvetna om att fri rörlighet skapade speciella svårigheter för 

rättsväsendet. Internationell organiserad brottslighet hade ökat genom att dra nytta av 

unionens öppna gränser. Dömda och misstänkta flydde också i allt högre utsträckning till 

andra medlemsstater i ett försök att undgå straff eller lagföring.12 

 

Den europeiska arresteringsorderlagen bygger  på att verkställighet av överlämnande ska ske 

som huvudregel enligt 2 kap. 1 § arresteringsorderlagen. Denna huvudregel bygger på artikel 

1 rambeslutet. Men det finns undantag. Om verkställande myndighet har grundad anledning 

att tro att den eftersökta personen löper verklig risk att få sina absoluta mänskliga rättigheter 

kränkta i utfärdande stat, får denna myndighet vägra att verkställa en europeisk 

arresteringsorder. Två beslut meddelade av Solna tingsrätt, senare fastställda av Svea hovrätt i 
                                                
7 Artikel 34:2 (b) EU-fördraget, med tillägg av Amsterdamfördraget. EUT C 340 10.11.1997; Artikel 34:2 (b) 
EU-fördraget med tillägg av Nicefördraget. EUT C 321/E/5 29.12.2006. 
8 NJA II 2003 s. 661. 
9 Skr. 2005/06:62 s. 5; Om den brottsbekämpande funktionen se rambeslutet ingress p. 5. 
10 Generaladvokat Bots förslag till avgörande i förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 
Căldăraru, § 17. 
11 Träskman (2014) s. 130. 
12 Klimek (2015) s. 22 f.  
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oktober 2016 är svenska exempel. Två rumäner O.C och O.C-D hade gripits i Sverige. De var 

efterlysta av Rumänien eftersom de blivit dömda till fem års fängelse för narkotikabrott och 

deltagande i en kriminell organisation. Männen samtyckte inte till att bli överlämnade. De 

hävdade ett överlämnande skulle kränka deras mänskliga rättigheter enligt 

Europakonventionens13 förbud mot omänsklig och förnedrande behandling i artikel 3. O.C 

och O.C-D påstod att de riskerade en framtida kränkning eftersom de, väl överlämnade till 

Rumänien, skulle placeras i ett fängelse som var känt för överbeläggning och dåliga sanitära 

förhållanden. Detta argument vann gehör hos domstolarna.14  Domstolarna hämtade stöd för 

sin rättsliga argumentation i EU-domstolens15 dom Aranyosi och Căldăraru 16  avgjort den 5 

april 2016.  

 

Innan dessa avgöranden har troligtvis aldrig en europeisk arresteringsorder underkänts i 

Sverige med tillämpning av i artikel 3 Europakonventionen.17 Det gör besluten unika och 

viktiga. EU-domstolens dom  är vägledande för verkställande stats möjlighet eller skyldighet 

att vägra överlämnande enligt rambeslutet när absoluta mänskliga rättigheter riskerar att 

kränkas i utfärdande medlemsstat.18 Därför finns anledning att göra en översyn över vilka 

rättsliga förutsättningar svenska domstolar har att förhålla sig till vid prövning om 

överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder kan vägras med stöd av det absoluta 

förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling artikel 3 Europakonventionen och enligt 

EU-rätten.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Denna uppsats behandlar frågan om verkställighet av en europeisk arresteringsorder ska eller 

kan vägras om eftersökt person riskerar att utsättas för omänskliga eller förnedrande 

förhållanden under frihetsberövande i utfärdande medlemsstat. Syftet är att klarlägga 

rättsläget i Sverige och analysera detta utifrån konstitutionella principer om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende samt  absoluta mänskliga rättigheter.  

                                                
13 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
14 Solna tingsrätts beslut 2016-05-18 mål B 2767-16 , Solna tingsrätts beslut 2016-05-18 mål B 2768-16, Svea 
hovrätts beslut 2016-09-16 mål Ö 5372-16, Svea hovrätts beslut 2016-09-16 mål Ö 5368-16. 
15 Europeiska unionens domstol. 
16 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru. 
17 Jag kan inte utesluta att det förekommit något annat tidigare fall, men jag har i så fall inte hittat det. Uppgiften 
kommer ifrån Aftonbladets kolumnist Oisín Cantwell som i sin krönika ”Modigt av tingsrätten att göra det 
omöjliga” (Aftonbladet 2016-05-19) skrev om fallet. Hans slutsats grundar sig, vilket han själv uppgivit, på 
sökord och på att han pratat med en av advokaterna som varit inkopplad i målet.  
18 Se Korenica och Doli (2016) s. 554. 
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1.2.1 Avgränsningar  
Uppsatsen behandlar endast mänskliga rättigheter nedlagda i Europakonventionen och i 

Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna (Stadgan). Förbud mot tortyr eller 

annan omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling som också stadgas i svenska 

Regeringsformen (RF) 2 kap. 5 § kommer alltså inte behandlas. Anledningen till det är 

framförallt att framställningen skulle blivit alltför omfattande. Svensk rätt har dessutom en 

klen tradition av att beakta sina inhemska mänskliga rättigheter i rättstillämpningen.19  

 

Inte heller kommer de mänskliga rättigheter, såsom de följer av medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner enligt artikel 6 Fördraget om europeiska unionen 

(FEU) att ingå i undersökningen av rättsläget eller analysen. Detta eftersom det är oklart 

vilket konkret innehåll dessa traditioner har. Det finns dessutom argument som talar för att 

dessa till stor del motsvarar Europakonventionen.20  

 

1.3  Metod och material  
I uppsatsen används en rättsvetenskaplig metod. Denna metod, även om det inte finns någon 

självklar och tydlig definition, inbegriper att bestämma gällande rätt genom argumentation 

utifrån rättskällor som traditionellt ansetts vara lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

Dessutom behöver rättskällornas prioritet i förhållande till varandra klarläggas. 21 

Rättsdogmatik ligger inom rättsvetenskaplig metod.22 Rättsdogmatik försöker upprätthålla en 

skiljelinje mellan frågan vad rätten är (de lega lata) och frågan om vad rätten bör vara (de 

lege ferenda).23 En sådan skiljelinje upprätthåller också jag i uppsatsen. Först utreds rättsläget 

i kapitlen 3 till 7 och utifrån denna undersökning, i kapitel 8 efter avslutande analys, ger jag 

mina avslutande synpunkter de lege ferenda.  

 

Bestämma gällande rätt på detta område innebär särskilda svårigheter eftersom tre 

normsystem berör den rättsliga regleringen av den europeiska arresteringsordern: Det 

svenska, det EU-rättsliga och det konventionsrättsliga. Metoden för att klargöra gällande rätt 

är inte given. Doktrin som behandlar metod inom Europarätten behandlar antingen EU-rättens 

förhållande till den svenska rätten eller den svenska rättens förhållande till konventionsrätten.  

                                                
19 Bratt (2012) s. 63. 
20 Schütze (2012) s. 414. 
21 Sandgren (2007) s. 39. 
22 Sandgren (2007) s. 39. 
23 Olsen (2004) s. 116 f.  
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Teoretisk ram för uppsatsen är de motstående konstitutionella principer som jag presenterar 

mot bakgrund av Packers två modeller om brottsbekämpning och rättssäkerhet i kapitel 2. Här 

har jag använt Packers bok ”The Limits of the Criminal Sanction” för att beskriva Packers 

modeller. För att etablera de konstitutionella principerna har jag, för unionsrättens del, primärt 

använt mig av fördragen. För att fylla ut och precisera dess betydelse har jag använt 

rättspraxis från EU-domstolen. Denna praxis är inte bara vägledande för hur dessa principer 

ska tolkas utan EU-domstolen applicerar ofta allmänna rättsprinciper för att utveckla olika 

rättsområden. Hur domstolarna har valt att genom rättspraxis låta principerna komma till 

uttryck kan på detta sätt få avgörande betydelse för hur den svenska rätten ska tolkas och 

tillämpas också konkret här i Sverige. 24  I denna del har jag dessutom använt Asp, 

”Internationell straffrätt” som ger vägledning för principen om ömsesidigt erkännande.  

 

För att behandla absoluta mänskliga rättigheter som konstitutionella principer inom Sverige 

har jag använt svensk lag och doktrin som kommenterar Europakonventionen. För EU-rättens 

del har jag återigen använt mig av fördragen och EU-domstolens praxis. För att tolka Stadgan 

gäller enligt artikel 52.7 Stadgan att förklaringar avseende Stadgan om de mänskliga 

rättigheterna (förklaringen till Stadgan) vederbörligen ska beaktas. Dessa kan därmed liknas 

vid författningskommentarer i svenska propositioner om hur specifika artiklar ska tolkas och 

tillämpas.25 Jag har använt mig av dessa förklaringar när Stadgan behöver tolkas. 

 

Mot bakgrund av att normsystemens rättsliga förhållande till varandra är komplicerat har jag i 

uppsatsen delat upp rättsutredningen i två delar. Den första delen, kapitel 3 och 4 berör svensk 

rätt och dess förhållande till konventionsrätten. Den andra, kapitel 5 till 7, berör svensk rätt 

och dess förhållande till unionsrätten. Att dela upp svensk rätt respektive konventionsrätt och 

unionsrätt är artificiellt i den bemärkelsen att både konventionsrätten och unionsrätten är del 

av den svenska rätten och därmed utgör svensk rätt.26  Men jag har som utgångspunkt i 

kapitel 3, i enlighet med den traditionella svenska rättskälleläran,27 genom lag fastställt vilket 

som är arresteringsorderlagens huvudregel och undantag. Därefter har jag använt rättskällan 

förarbeten för att fastställa hur regeringen anser att dessa regler bör tolkas.  

 
                                                
24 Derlén m.fl. (2016) s. 118. 
25 Derlén m.fl. (2016) s. 110.  
26 Derlén m.fl. (2016) s. 30 ff.  
27 Sandgren (2007) s. 36. 
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I kapitel 4 utredde jag i uppsatsen under vilka förutsättningar utlämning eller utvisning  kan 

vägras enligt Europakonventionen. Här har jag först och främst använt konventionstexten. 

Vad gäller Europakonventionens förarbeten finns sådana att tillgå men de fyller en sekundär 

funktion som rättskälla.28 Jag har därför inte använt mig av dessa i uppsatsen. Eftersom de 

mänskliga rättigheter som konventionen bygger på är allmänna till sin natur är det nödvändigt 

att framförallt hämta ledning från Europadomstolens29 praxis för att fastställa det konkreta 

innehållet av rättigheterna.30 Även om Europadomstolen inte direkt har tagit ställning till 

frågan som behandlas i syftet har domstolen indirekt berört ämnet i ett stort antal rättsfall. Jag 

har därför gjort ett urval av dessa avgöranden. För det första har jag avgränsat mig till 

avgöranden som behandlar artikel 3 Europakonventionen. För det andra har rättsfallen 

etablerat nya principer eller är vägledande för andra domar inom samma område.  

 

Enligt domstolens procedurregel artikel 61.1 Rules of Court har domstolen möjlighet att 

kunna avgöra s.k. pilotmål. Institutet är till för att adressera systematiska och strukturella 

problem som kränker konventionen i en stat. Dessa antas när en stor mängd likartade mål 

anhängiggjorts vid domstolen och det skulle vara betungande för domstolen att pröva allihop. 

I domen fastställer Europadomstolen generella åtgärder som staten ska vidta samt en 

genomförandefrist.31 Därför har jag också behandlat pilotmål som vägledande för andra 

domar inom samma område.  

 

Avsteg från dessa principer har jag dock behövd göra i avsnitt 4.1.2. eftersom vissa av 

rättsfallen där endast är exemplifierande. Dessa rättsfall ger dock ändå en generell bild av 

rättsläget genom domstolens motivering. Här, liksom löpande när Europakonventionen 

behandlas, har jag hämtat ledning från doktrin som behandlar denna praxis. I synnerhet från 

Danelius ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis- en kommentar till Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna.” I denna del har jag också använt mig av källor som har 

citerats av domstolen, till exempel United Nations Committee Against Torture (UN-CAT). 

Dessa källor blir rättskällor i och med att de tas in i domstolens praxis men jag har inte gett 

dem något självständigt värde i uppsatsen.  

 

                                                
28 Danelius (2015) s. 55. 
29 Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 
30 Se Derlén m.fl. (2016) s. 118. 
31 Danelius (2015) s. 38. 
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I sista hand är det emellertid Högsta domstolen (HD) som för Sveriges del avgör om 

konventionen kan läggas till grund för att vägra verkställighet inom ramen för 

arresteringsorderlagen eftersom Europadomstolen inte tagit klar ställning i frågan. I avsnitt 

4.2 undersökte jag praxis från denna domstol i syfte att kartlägga vad gällande rätt är.  

 

I kapitel 5, 6, och 7 är metoden och därmed rättskällorna delvis andra än metoden i kapitel 3 

och kapitel 4. Här undersökte jag unionsrättsliga regler. För en unionsrättslig regel har 

svenska förarbeten och nationell praxis snarare en deskriptiv funktion. EU-rättsliga 

tolkningskällor med annat innehåll har alltså högre rättslig värde och de nationella 

tolkningskällorna bör ge vika. En korrekt tolkning av en nationell regel som bygger på 

unionsrätt bör i sista hand styras av EU-rätten själv.32  

 

I min undersökning av rambeslutet har jag använt rambeslutets artiklar. Min metod för att 

tolka dessa artiklar har varit att konsultera andra källor, som dock har varierande rättsligt 

värde. I rambeslutet finns dels en ingress. Den har jag använt för att denna kan tjäna som 

hjälp för tolkning av sekundärrättsakter även om de inte har lika stark ställning som svenska 

förarbeten inom rättsdogmatisk metod.33 Jag har också dels använt mig av generaladvokaters 

förslag till avgörande för tolkningen av rambeslutet. Dessa yttranden är dock ingen rättskälla i 

strikt mening. Men jag har använt det som en källa som kan användas för att ge en bild av de 

argument för och emot olika tolkningsalternativ.34 Samma sak gäller uttalanden från EU-

kommissionen (kommissionen) Dessa har jag slutligen inte heller betraktat som rättskällor i 

egentlig mening utan de används till att belysa dragna slutsatser. Den primära rättskällan är 

EU-domstolens praxis. Min utgångspunkt är att alla rättsfall eller yttranden från EU-

domstolen som är relevanta för att besvara frågan som uppställs i syftet behandlats i 

uppsatsen.  

 

I denna del har jag också använt doktrin som behandlar dessa fall. Det har inte varit möjligt 

att redovisa all juridisk litteratur på området. Dels eftersom mina språkkunskaper (tyvärr) inte 

omfattar alla officiella språk i EU. Men också dels för att detta material är mycket 

omfattande. Min utgångspunkt är dock att det som skrivits på språk som jag förstår specifikt 

om Aranyosi och Căldăraru ska finnas med. I denna del har jag använt mig av Gáspár-

                                                
32 Reichel (2013) s. 125. 
33 Jmf. Reichel (2013) s. 125. 
34 Jmf. Reichel (2013) s. 129. 
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Szilágyis respektive Korenica och Dolis kommentarer till rättsfallet. Dessa kommentarer, 

liksom övriga utlåtanden om gällande rätt i doktrin som jag löpande använt i uppsatsen, 

betraktar jag som rättskällor underställda den regel eller den dom källan behandlar.35 Därför 

har jag använt dessa kommentarer till gällande rätt som stöd för att tolka och förstå dessa 

domar och rättsregler.  

 

I kapitel 7 har jag använt EU-domstolens praxis samt svensk underrättspraxis för att kartlägga 

de konsekvenser Aranyosi och Căldăraru kan få i svenska domstolar. Jag har hittat fyra fall 

som tillämpat EU-domstolens dom Aranyosi och Căldăraru. Det kan inte uteslutas att det 

finns flera fall i svensk underrätt som behandlar denna fråga. Det finns dock argument som 

talar för motsatsen.36 Underrättspraxis saknar visserligen prejudikatvärde men jag räknar den 

ändå som rättskälla då den kan ge en prognos om vad som kan utgöra gällande rätt.37 Något 

rättsfall från HD som tar ställning till hur utfallet av Aranyosi och Căldăraru bör tolkas i 

svensk rätt finns ej. 

 

Slutligen vad gäller språkfrågor: I förhållande till rättsfallen från EU-domstolen och 

Europadomstolen, har jag använt EU-domstolens rättsfall översatta till svenska som är en 

officiell version, när dessa funnits tillgängliga. I vissa fall har jag citerat den engelska 

versionen där jag ansett att detta gynnar förståelsen av resonemanget samt där det varit 

särskilt viktigt att visa om de språkliga versionerna stämmer överens med varandra. 

Europadomstolens domar är endast officiella på engelska och i vissa fall franska. Jag har 

använt mig av den engelska versionen. 38  Ibland har jag dock konsulterat domstolens 

rättsfallsreferat eller doktrin då domen inte funnits tillgänglig på varken svenska eller 

engelska. 

 

1.4 Terminologi och citering 
Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.39 Genom fördraget bytte Europeiska 

gemenskapen (EG) namn till Europeiska unionen (EU). EG-fördraget bytte namn till 

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Europeiska gemenskapernas 

domstol (EG-domstolen) till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). EU-rätt och 

                                                
35 Se Sandgren (2007) s. 37. 
36 Se fotnot 17 ovan. 
37 Heuman (2008) s. 123 f; jmf. Sandgren (2007) s. 36 f. 
38 Derlén m.fl. (2015) s. 505. 
39 EUT C 306 17.12.2007 s. 1 
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unionsrätt ersatte EG-rätt och gemenskapsrätt. Uppsatsen använder den nya terminologin 

även om till exempel rättsakten eller rättsfallet härrör från EG-rätten.  

 

Uppsatsen använder termen ”den europeiska arresteringsordern” eller ”en europeisk 

arresteringsorder” för att beskriva institutet som sådant om inget annat framgår av 

sammanhanget. I vissa fall har citat fyllts ut med småord för att förenkla ett långt och 

komplicerat resonemang. Dessa ord står inom parantes. Orden tillhör inte citatet utan är min 

anmärkning. Förkortningar har jag som huvudregel satt inom parentes efter det fullständiga 

begreppet. Undantagsvis har jag dock satt det fullständiga begreppet i en fotnot efter 

förkortning om denna är vedertagen.  
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2 Konstitutionella principer  
 
I detta kapitel formulerar jag uppsatsens teoretiska ram. Uppsatsens teori tar sin utgångspunkt 

i en välkänd straffprocessuella modell som den amerikanska juridikprofessorn Herbert Packer 

utvecklade. Därefter redogör jag för motstående konstitutionella principer som kan kopplas 

till denna modell: Principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende samt absoluta 

mänskliga rättigheter. 

 
2.1 Straffprocessens funktion  
Straffprocessen behandlas ofta i svensk doktrin utifrån funktionerna brottsbekämpning och 

rättssäkerhet. Dessa två funktioner brukar också uppfattas som motstående till varandra.40  

Tankesättet är inspirerat av Packers straffprocessuella modeller som han utvecklade under 

1960-talet i USA. Packer konstruerade två modeller som tjänar som analysverktyg för dessa 

motpoler, the Crime Control Model och the Due Process Model. Den förstnämnda har 

benämnts brottsbekämpnings- eller effektivitetsmodellen och den senare rättssäkerhets- eller 

legalitetsmodellen.41  

 

Enligt brottsbekämpningsmodellen är brottsbekämpning den enskilt viktigaste funktionen 

straffprocessen har. Straffprocessens uppgift är att förverkliga den materiella straffrätten 

genom att vara så effektiv som möjligt. Enligt rättssäkerhetsmodellen är straffprocessens 

uppgift att sätta gränser för statens maktutövning i förhållande till individen. Makt är alltid 

öppen för missbruk, maximal effektivitet betyder maximalt tyranni. Därför behöver 

effektiviteten begränsas för att processen ska förhindra förtryck av individen.42 Modellerna 

måste därför förenas i ett rättssystem. Det vore fanatiskt att bara tillämpa en enda.43  

 

Den europeiska arresteringsordern kommer att analyseras utifrån motstående konstitutionella 

principer. Principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende gör det möjligt att 

effektivt genomdriva den materiella straffrätten. Principen om mänskliga rättigheter sätter 

gränser för statens maktutövning och förhindrar förtryck av individen. För dessa motpoler ska 

jag nu redogöra för.  

 

                                                
40 Landström (2011) s. 31. 
41 Landström (2011) s. 32. 
42 Packer (1968) s. 166 f.  
43 Packer (1968) s. 153. 
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2.2 Principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende 
Straffrätten och straffprocessrätten är traditionellt en nationell angelägenhet kopplad till 

nationell suveränitet. Men den internationella dimensionen har blivit allt viktigare, speciellt 

inom EU.44 Enligt artikel 3.2 FEU ska EU erbjuda sina medborgare ett område med frihet, 

säkerhet och rättvisa (OFSR). Av artikel 67.3 och 82.1 FEUF framgår att Unionens strävan 

om mot OFSR ska tillförsäkras bland annat genom ömsesidigt erkännande av domar och 

beslut i brottmål. Principen om ömsesidigt erkännande är därför en hörnsten inom unionens 

straffrättsliga samarbete.45 

 

Internationella regler rörande internationell rättslig hjälp med t. ex. utlämning har traditionellt 

grundats på vad Asp kallar en ”samarbetsmodell”. Han beskriver denna traditionella modell i 

två steg: (1) Den ansökande staten A ber stat B om hjälp med något, t. ex. en 

arresteringsorder. (2) Den anmodade staten B fattar sedan, med hänsyn till sitt nationella 

regelverk och internationella åtaganden, beslut om hjälpen skall lämnas eller ej.46  

 

Unionen har dock lämnat denna traditionella form av internationellt samarbete. Nu bygger 

reglerna på principen om ömsesidigt erkännande respektive förtroende. Principen om 

ömsesidigt erkännande innebär att stat B erkänner och verkställer de beslut som fattas i 

utfärdande stat  i enlighet med det där existerande regelverket och andra internationella 

åtaganden. Tillämpad i sin mest strikta form kan tillämpningen av principen ömsesidigt 

erkännande liknas vid erkännande och verkställighet av ett rättsligt beslut eller dom inom en 

nation.47  Där beslutar stat A (1) om en viss åtgärd. Denna åtgärd skall (2) erkännas och 

verkställas av B om denna stat inte har skäl att vägra verkställighet. Övergången till ett system 

byggt på ömsesidigt erkännande innebär följaktligen att möjligheterna att vägra verkställighet 

minimeras och effektiviteten maximeras.  Stat B mister suveränitet och möjligheter att vägra 

verkställighet, men får i gengäld ett snabbare och effektivare system för rättslig hjälp.48 

Värdet av ett effektivt system ligger i det faktum att utlämning är den statens sista möjlighet 

att förverkliga den materiella straffrätten. Gärningen blir straffri om utlämning inte kan 

genomföras.49 

 
                                                
44 Schallmoser (2014) s. 143; Asp (2014) s. 13 f. 
45 Klimek (2015) s. 68; Träskman (2014) s. 128. 
46 Asp (2014) s. 138. 
47 Asp (2014) s. 139. 
48 Asp (2014) s. 139 f.  
49 Se Träskman (2014) s. 129. 
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Ska en stat avsäga sig sin suveränitet och därmed kontroll av den andra statens beslut krävs 

förtroende för att den andra staten och vice versa. Ett samarbete byggt på principen om 

ömsesidigt erkännande kräver därför att de stater som samarbetar hyser ömsesidigt förtroende 

för varandras rättssystem. Ingen folkrättslig norm binder dock staterna att lita fullständigt på 

varandra eller till samarbete utan möjligheter till undantag.50 Den konstitutionella rättsregel 

unionen baserar principen på går att härleda till principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 

FEU. Enligt artikeln har medlemsstaterna en positiv förpliktelse att vidta alla lämpliga 

åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter som följer av 

primärrätten eller sekundärrätten fullgörs. Dessutom har medlemsstaterna, enligt samma 

stycke, en negativ förpliktelse att avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av 

unionens mål. Principen är därmed fundamental inte bara inom OFSR utan hela unionsrätten 

för att garantera EU-rättens företräde och särart.51 

 

Principen inbegriper att medlemsstaten litar fullt ut på att andra medlemsstaters rättsordningar 

är likvärdiga ifråga om rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter.  I Jeremy F. 

förklarade domstolen unionens straffrättslig samarbete ”grundar sig på att det ömsesidiga 

förtroendet mellan medlemsstaterna vad gäller de nationella rättsordningarnas förmåga att 

säkerställa ett likvärdigt och verksamt skydd för de mänskliga rättigheterna som erkänns i 

unionsrätten och särskilt i Stadgan.”52  

 

2.3 Absoluta mänskliga rättigheter 
Svenska domstolar är skyldig att förutsägbart tillämpa och därmed skydda internationella 

mänskliga rättigheter. Dels genom att tillämpa Europakonventionen och dels genom att 

tillämpa EU-rätten.53 Den 1 januari 1995 blev Europakonventionen svensk lag när lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna trädde ikraft. Därmed var Europakonventionen inkorporerad 

med svensk rätt, om än inte med ställning som grundlag. Dock infördes i samband med lagen 

också en erinran i regeringsformen (RF) om att svensk lag inte får meddelas i strid med 

Europakonventionen. Paragrafen återfinns i RF 2:19  efter redaktionell ändring genomfört av 

lag (2010:1408) om ändring av regeringsformen.  

 
                                                
50 Klimek (2015) s. 74. 
51 Korenica och Doli (2016) s. 542. 
52 Mål C-168/13 PPU, Jeremy F., § 50. 
53 Derlén m.fl. (2016) s. 32. 
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Konventionen utgör härmed rättslig ram för lagstiftningen på straffrättens och 

straffprocessrättens område. Men konventionen kan också ha betydelse för svensk 

rättstillämpning. Staten får till exempel inte kriminalisera, lagföra eller bestraffa på sätt som 

strider mot Europakonventionens artiklar. Detta hinder innebär ett hinder, en negativ 

förpliktelse och begränsar utövandet av offentlig makt.54 Europakonventionen stadgar en 

mängd olika mänskliga rättigheter under sin avdelning I. Dessa rättigheter är skydd mot staten 

och kan sålunda åberopas mot denna vilket följer av artikel 33-34 i konventionen. Artikel 3 

stadgar ett ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Artikeln utgör ett hinder mot bestraffning d.v.s. en negativ förpliktelse. Det 

innebär ett förbud mot statliga åtgärder som kränker artikeln.55  

 

Sverige ska också tillämpa mänskliga rättigheter inom ramen för EU-samarbetet. Enligt 

artikel 2 FEU ska EU bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och respekt för de grundläggande rättigheterna. EU-domstolen har 

bekräftat i Kadi att de grundläggande rättigheter utgör är en förutsättning för att 

unionsrättsakter ska vara lagenliga och att det inom unionen är förbjudet att vidta åtgärder 

som strider mot dessa.56 Som Schütze har observerat sätter mänskliga rättigheter materiella 

gränser inom vilket det demokratiska styret ska äga rum.57  

 

Artikel 6 FEU hänvisar framförallt till två rättighetskomplex som rättskällor för mänskliga 

rättigheter: EU-rätten självt och konventionsrätten.58 För EU-rätten är den viktigaste källan till 

rättigheter Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna (Stadgan). Denna 

rättsakt antogs 2000 men var då inte rättsligt bindande. Efter Lissabonfördraget trätt ikraft i 

december 2009 är dock Stadgan en viktig rättskälla inom EU-rätten. Den har samma rättsliga 

värde som fördragen, d.v.s. del av primärrätten.59  

 

Artikel 4 Stadgan förbjuder tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och 

behandling. Artikel 19.2 Stadgan ger: ”Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat 

där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av 
                                                
54 Asp (2014) s. 83 f.; Danelius (2015) s. 58. 
55 Asp (2014) s. 83 f.; Danelius (2015) s. 58. 
56 Förenade målen C-404/05 P och C-415/05 P, Kadi, § 284. 
57 Schütze (2012) s. 410. 
58 Man kan visserligen hävda att också de mänskliga rättigheterna i medlemsstaternas grundlagar samt eller som 
en del av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, räknas in här. Jag har dock avgränsat bort 
dessa i avsnitt 1.2 av skäl som angetts där.  
59 EUT C 306 17.12.2007 s. 1. 
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omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.” Detta förbud följer visserligen 

också implicit av artikel 4 Stadgan.60 Klart är dessutom att artikel 3 Europakonventionen 

motsvarar artikel 4 Stadgan enligt artikel 52.3 förklaringen till Stadgan.61 EU-domstolen har i 

sitt avgörande Schmidberger, med ledning Europakonventionen, stadgat att undantag aldrig 

får göras från människors rätt till liv och förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Rättigheterna är absoluta.62 Därmed är alla åtgärder som 

begränsar rättighetens tillämpningsområde förbjudna.63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Derlén m.fl. (2016) s. 309. 
61 EUT C 303 14.12.2007 s. 18. 
62 Mål C-112/00, Schmidberger, § 80.  
63 Derlén m.fl. (2016) s. 269. 
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3 Arresteringsorderlagen 
 
Detta kapitel behandlar arresteringsorderlagens huvudregel och undantag utifrån lagen, dess 

förarbeten samt relevant unionsrätt. Kapitlet etablerar sambandet mellan huvudregeln, att  

verkställighet av en europeisk arresteringsorder ska ske, och principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende. Kapitlet etablerar på motsvarande sätt sambandet mellan 

undantaget, när verkställighet inte får ske, och absoluta mänskliga rättigheter i form av skydd 

mot omänsklig eller förnedrande behandling.  

 
3.1 När ska överlämnande ske? Huvudregel 
Enligt 2 kap.1 § arresteringsorderlagen skall (ska) den som eftersöks enligt en 

arresteringsorder och som anträffas i Sverige, överlämnas till den utfärdande medlemsstaten. 

Överlämnande får ske för lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd. Detta 

ligger i linje med artikel 1 rambeslutet. Artikeln har som rubrik ”skyldighet att verkställa en 

europeisk arresteringsorder.” Enligt artikel 1.1-2 rambeslutet skall medlemsstaterna verkställa 

varje europeisk arresteringsorder och därmed gripa och överlämna en eftersökt person för 

lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd. 

Enligt artikel 1.2 rambeslutet ska en europeisk arresteringsorder verkställas i enlighet med 

principen om ömsesidigt erkännande samt bestämmelserna i rambeslutet. Denna principiella 

skyldighet observerades också av regeringen vid implementeringen av rambeslutet och ligger 

till grund för arresteringsorderlagen.64  

 

Principen om ömsesidigt förtroende framgår inte uttryckligen av arresteringsorderlagens eller 

rambeslutets artiklar men framgår indirekt av rambeslutets ingress p. 10. Den säger att 

arresteringsordern bygger på en hög grad av förtroende mellan medlemsstaterna. Konkret 

innebär principen att verkställande stat litar på att utfärdande stat redan prövat legalitet, 

nödvändighet och proportionalitet av den begärda överföringen.65 Detta har också bekräftats 

av EU-domstolens praxis66 samt av generaladvokaters yttranden.67 

 

                                                
64 NJA II 2003 s. 673. 
65 Klimek (2015) s. 74 f.  
66 Bland annat Mål C-388/08 PPU, Leymann och Pustovarov, § 50. För fullständig genomgång av rättspraxis 
som konfirmerar detta: Klimek (2015) s. 75 fotnot. 52. 
67 Bland annat generaladvokat Bots förslag till avgörande i mål C-399/11, Melloni, § 115. För fullständig 
genomgång av yttranden som konfirmerar detta: Klimek (2015) s. 75 fotnot. 51. 
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3.2 När ska eller får överlämnande vägras? Undantag 
2 kap. 1 § arresteringsorderlagen ger att huvudregeln ska tillämpas om inget annat följer av 

lagen eller annan lag. I lagen finns följaktligen både skyldigheter, d.v.s. obligatoriska grunder, 

och möjligheter, d.v.s. fakultativa grunder, där presumtionen om verkställighet ska eller kan 

brytas. Vad som då sker är att den verkställande staten granskar och sedan eventuellt 

underkänner den utfärdande statens beslut vilket kränker principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende.68 Vad som behöver undersökas i ett första steg är om 

verkställighet kan vägras när eftersökt person riskerar att utsättas för omänskliga eller 

förnedrande fängelseförhållanden i utfärdande medlemsstat, med tillämpning av några av 

dessa arresteringsorderlagens grunder. 

 

I proposition 2003/04:7 framgår regeringens motiv till arresteringsorderlagen. Regeringen 

konstaterade till en början att ett överlämnande inte får vägras i annat fall än om det följer av 

rambeslutet. Regeringen anförde sedan att utgångspunkten för genomförandet var att 

åstadkomma en lagstiftning som stod i överensstämmelse med respekten för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i FEU. Därför måste det 

vara möjligt att kunna vägra överlämnande med hänvisning till Europakonventionen eftersom 

artikel 1.3 rambeslutet hänvisar till denna artikel.69  

 

Regeringen hänvisar här till punkt 13 i rambeslutets ingress och anför: ”Bestämmelsen är en 

erinran om medlemsstaternas skyldigheter enligt bl.a. Europakonventionen (artikel 3) och 

dess tilläggsprotokoll nr. 6 och 13, såsom de har tolkats i Europadomstolens praxis, att inte till 

ett tredje land avvisa, utvisa eller vidareutlämna en person som tidigare har överlämnats, om 

det finns risk för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. (…) således får överlämnande inte beviljas om det finns skäl att tro att den 

eftersökte i den andra medlemsstaten riskerar att utsättas för t.ex. tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning.70 Mot denna bakgrund ska 2 kap. 4 § 2 p. 

arresteringsorderlagen läsas. Regeln stadgar att överlämnande inte får beviljas om denna 

skulle strida mot Europakonventionen.  

 

                                                
68 Se Asp (2015) s. 139 ff. om ömsesidigt erkännande detta avseende; Korenica och Doli (2016) s. 542 om 
ömsesidigt förtroende i detta avseende. 
69 NJA II 2003 s. 679 f. 
70 NJA II 2003 s. 679. 
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Vad 2 kap.4 § 2 p. arresteringsorderlagen dock konkret stödjer sig på rättsligt är artikel 1.3 

rambeslutet som hänvisar till en oklar formulering om att medlemsstaterna ska respektera de 

mänskliga rättigheterna och de grundliga rättsliga principerna i artikel 6 FEU. Detta 

observerades också i remissbehandlingen av Lagrådet som anmärkte att det var oklart hur 

långt rätten att vägra överlämnande med hänvisning till artikel 6 FEU sträckte sig .71  

 

Varken paragrafen, eller lagen i sig, stadgar de materiella förutsättningarna för detta undantag. 

Det är inte heller klart vilka rättigheter paragrafen refererar till, även om det enligt 

ordalydelsen förefaller vara alla konventionens rättigheter som omfattas. Vad som jag härnäst 

behöver klarlägga i uppsatsen är om det finns förutsättningar för att tillämpa 

Europakonventionen i den kontext uppsatsen behandlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 NJA II 2003 s. 673. 
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4 Europakonventionen 
 
Av ordalydelsen av artikel 3 Europakonventionen framgår inte något förbud mot utvisning 

eller utlämning om eftersökt person riskerar att utsättas behandlig i strid med artikel 3. Det är 

emellertid som observerats av regeringen etablerad praxis att en utvisning eller utlämning 

under dessa förhållanden utgör ett brott mot artikel 3 Europakonventionen.72 I en första del av 

kapitlet redogörs för de förutsättningarna för en sådan tillämpning på detta område. Denna 

praxis berör överlämning indirekt eftersom Europadomstolen aldrig direkt tagit ställning i 

frågan om dess praxis är tillämplig även på situationer som regleras av rambeslutet. Därefter 

redovisas vilka medlemsstater som systematiskt kränker det absoluta förbudet i artikel 3 

Europakonventionen och därför, i förlängningen, skulle kunna få begäran om utlämning eller 

överlämnande underkänd av verkställande myndighet. Sedan kommer jag behandla HD:s 

praxis på området. Det saknas klart stöd73 för tillämpning där svensk domstol får underkänna 

en europeisk arresteringsorder grundat på risken att mänskliga rättigheter i 

Europakonventionen åsidosätts. HD har härmed fått agera skiljedomare och bedöma vilka av 

de konstitutionella principerna som ska ha prioritet i förhållande till de andra. Kapitlet 

avslutas med en preliminär slutsats om rättsläget och analys utifrån de konstitutionella 

principerna. Detta avsnitt pekar också ut riktningen för min analys av unionsrätten.  

 
4.1 Artikel 3 i kontexten utlämning och utvisning i praxis 
Enligt artikel 1 Europakonventionen är det geografiska tillämpningsområdet för rättigheterna i 

konventionen begränsat till konventionsstaterna. Men Europadomstolen har fastslagit att 

rättigheternas tillämpningsområde kan sträcka sig längre än till territorialgränserna s.k. 

extraterritoriell verkan. I och med att tillämpningsområdet för artikel 3 utsträckts till fall av 

utlämning och utvisning har också den verkställande staten ett ansvar för andra staters 

agerande. De ska därmed se till att framtida utlämnande eller utvisning inte strider mot 

konventionen.74 

 

                                                
72 Enligt regeringen har artikel 3 Europakonventionen denna innebörd, avsnitt 3.2; Danelius (2015) s. 92. 
73 Om ”klart stöd doktrinen” Bratt (2012) s. 69. Jag har inte närmare fördjupat mig i frågan om denna doktrin 
och dess tillämplighet i detta fall men ostridigt är att HD har tolkat Europadomstolens praxis i förhållande till 
arresteringsorderlagen.  Därmed är denna praxis, och inte Europadomstolens indirekta praxis, vägledande för 
rättsläget i Sverige.  
74 Derlén m.fl. (2016) s. 266 f.  
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Förbudet tar därmed sikte på en åtgärd som inte fullbordats.75 Med hänsyn till det har 

Europadomstolen också utsträckt konventionens artikel 34 Europakonventionens 

tillämpningsområde. Artikeln stadgar att en enskild person som blivit utsatt för kränkning, 

d.v.s. är offer för en sådan, har klagorätt. För att eftersökta eller asylsökande personer också 

ska ha effektiv klagorätt emot en framtida kränkning, d.v.s ett utvisnings- eller 

utlämningsbeslut, har domstolen därför tillkänt denna grupp sådan.76  

 

Europadomstolen har utvecklat ett test för att avgöra om utvisning eller utlämning strider mot 

konventionen. Domstolen uttalade i det vägledande avgörandet Soering v. United Kingdom att 

det måste finnas starka skäl att tro ”substantial grounds have been shown for believing” att 

den berörda personen i mottagarlandet kommer löpa en reell risk ”a real risk” för behandling 

i strid med artikel 3.77 Bevisbördan ligger på kärande. Med substantial menas att det måste 

finnas en ”proper evidential basis” för att konstatera att det föreligger sådan risk.78 Men 

någon konkret risk i förhållande till den eftersökta personen själv krävs inte. 79 

Omständigheterna i det enskilda fallet ska emellertid vara ledande för bedömningen. Att en 

stat ofta kränker mänskliga rättigheter räcker inte även om den generella situationen i landet 

kan tas med i bedömningen. 80 

 

Vid nödläge såsom krig som hotar nationens existens medger artikel 15.1 

Europakonventionen att vissa inskränkningar får göras i rättigheterna. Inskränkningar får 

dock inte göras i artikel 3 enligt artikelns andra stycke. Förbudet är i den meningen absolut. 

Därmed är alla åtgärder som begränsar rättighetens tillämpningsområde förbjudna. 81 

Rättigheten kan heller inte inskränkas ifall den eftersökta personen har begått ett särskilt grovt 

brott eller utgör en nationell säkerhetsrisk. Domstolen fastslog bland annat i Saadi v. Italy och 

Chahal v. United Kingdom att artikels förbud är generellt och undantagslöst.82 Verkställande 

stat är därmed förhindrad att begränsa denna rättighet genom att till exempel väga denna 

                                                
75 Danelius (2015) s. 92.  
76 Danelius (2015) s. 25 f.  
77 Soering v. United Kingdom den 7 juli 1989, § 91  Domstolen upprepat detta ett flertal gånger bl.a. i Chahal v. 
United Kingdom den 15 november 1996, § 80. 
78 Amos (2014) s. 25. 
79 Amos (2014) s. 251 f.; Danelius (2015) s. 98 
80 Danelius (2015) s. 93. 
81 Derlén m.fl. (2016) s. 269. 
82 Saadi v. Italy den 28 februari 2008  § 140; Chahal v. United Kingdom den 15 november 1996, § 80. 
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rättighet mot andra allmänna rättsprinciper. 83  En sådan prövning kan de nationella 

domstolarna i normala fall göra, till exempel genom en proportionalitetsbedömning.84 

 

Men Europadomstolen har också ansett att det är legitimt att främja brottsbekämpning. 

Staterna måste i detta hänseende kunna utlämna en person som begått eller misstänks ha 

begått brott i ett annat land. Speciellt om detta rör terrorism. Därmed ställs staterna inför svåra 

överväganden när det gäller att skydda sin befolkning men samtidigt inte kränka mänskliga 

rättigheter.85 Frågan domstolen ställts inför många gånger är i vad mån försäkringar från en 

stat, när verkställande stat har starka skäl att tro att den eftersökta kommer utsättas för 

behandling i strid med artikel 3, kan läka denna risk och därmed förena dessa intressen.  

 

Försäkringar är problematiska; varför ska stater lita på utfästelser på bilateral basis i specifika 

fall från länder som är kända för att kränka mänskliga rättigheter generellt? Försäkringar har 

också ansetts vara ett tveksamt och opålitligt hjälpmedel för att skydda mänskliga 

rättigheter.86 Specifikt för Sveriges del har landet fällts i Agiza v. Sweden av United Nations 

Committee Against Torture (UN-CAT) för brott mot FN:s 87  tortyrkonvention eftersom 

klagande utsatts för tortyr i Egypten. Sverige skickade tillbaka Agiza trots att det var känt att 

tortyr förekom i stor omfattning i Egypten.88 Sverige kunde hållas ansvarigt, även om landet 

erhållit diplomatiska garantier för att Agiza inte skulle torteras, eftersom dessa bland annat 

hade en otillräcklig utformning: ”The procurement of diplomatic assurances, which, 

moreover, provided no mechanism for their enforcement, did not suffice to protect against 

this manifest risk.” 89 

 

 

Mottagande land kan dock eliminera risken för kränkning av artikel 3 Europakonventionen 

och möjliggöra utlämning eller utvisning. Så kan ske då denna stat ger trovärdiga 

försäkringar till verkställande stat att den berörda personens rättigheter inte kommer att 

                                                
83 Derlén m.fl. (2016) s. 269. 
84 Derlén m.fl. (2016) s. 260. 
85 Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom den 17 januari 2012, § 183-184 och däri citerad rättspraxis. 
86 Ismoilov and Others v. Russia den 24 april 2008, § 96-100. 
87 Förenta Nationerna 
88 UN-CAT, Agiza v. Sweden den 20 maj 2005; citerat i Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom den 17 januari 
2012, § 148. 
89 UN-CAT, Agiza v. Sweden den 20 maj 2005, § 13.4; För ett sammankopplat fall från United Nations Human 
Rights Committee, Mohammed Alzery v. Sweden den 10 November 2006, citerat i Othman (Abu Qatada) v. 
United Kingdom den 17 januari 2012, § 151  
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kränkas om verkställighet sker.90 För att en förklaring ska vara trovärdig tar domstolen fasta 

på en mängd olika faktorer. Till exempel, som framkom ovan, att det finns tillfredställande 

övervakning så att rättigheterna ändå inte kränks.91 Trovärdiga försäkringar eller garantier har 

domstolen bedömt kunnat ges i ett flertal fall.92  

 

4.1.1 Förhållanden under frihetsberövning  
Brister i en stats fängelseförhållanden kan utgöra omänsklig eller förnedrande behandling och 

därmed ett brott mot artikel 3 Europakonventionen. Det kan röra sig flera olika typer av 

brister i tillfälliga förvar, fängelse eller häkte som en person sitter frihetsberövad i. Kraftig 

överbeläggning, avsaknad av ljus eller möjlighet till motion, oacceptabla sanitära förhållanden 

eller en kombination av dessa brister utgör omänsklig eller förnedrande behandling.93  

 

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CPT), övervakar att artikel 3 Europakonventionen respekteras i 

konventionsstaterna.94 CPT har utvecklat en minimistandard för att bedöma överbeläggning i 

fängelser. Denna standard, och organets rapporter gällande fängelseförhållanden i allmänhet, 

har Europadomstolen inkluderat i sin bedömning om överbeläggning eller andra 

missförhållanden förekommer.95 Standarden för överbeläggning ser ut som följer:96 

 

 
 

                                                
90 Danelius (2015) s. 93. 
91 Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom den 17 januari 2012 § 189 och däri angiven rättspraxis. 
92 Danelius (2015) s. 93 med hänvisning till Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom den 17 januari 2012 och 
Babar Ahmad and Others v. United Kingdom dom meddelad den 10 april 2012. 
93 Danelius (2015) s. 83. 
94 CPT, European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, artikel 1. Organet har dock inte några sanktionsmöjligheter vilket framgår av artikeln.  
95 Varga and Others v. Hungary den 10 juni 2015, § 86-87. 
96 CPT, Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards 2015, s. 1.  
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Domstolen utgår emellertid inte bara från denna standard utan har också utvecklat egen 

praxis. Domstolen uttalade i Ananyev v. Russia att den tar fasta på tre kriterier för att 

bestämma om det föreligger överbeläggning och därmed ett brott mot artikel 3: ”(a) each 

detainee must have an individual sleeping place in the cell; (b) each must dispose of at least 3 

square metres of floor space; and (c) the overall surface area of the cell must be such as to 

allow detainees to move freely between items of furniture.”97 Frånvaron av någon av dessa 

kriterier skapar enligt domstolen en stark presumtion om att förhållandena vid 

frihetsberövandet kränker artikel 3 Europakonventionen.98 

 

Det är dock inte bara ytan och överbeläggning som ska spela roll för bedömningen. I 

Trepashkin v. Russia och Torreggiani and Others v. Italy har domstolen funnit att tiden för 

inspärrningen, möjligheterna till utomhusaktiviteter, fångarnas psykiska och fysiska hälsa, de 

sanitära förhållandena m.m. spelar en viktig roll och kan stärka presumtionen. 99  Men 

presumtionen om en kränkning av konventionen kan på detta sätt också brytas om dessa 

förutsättningar är goda och kumulativa.100 

 

Den europeiska arresteringsordern tillämpas, som vi sett ovan, bara i förhållande till EU:s 

medlemsstater. Europadomstolen har också fällt ett antal av unionens medlemsstater för att 

dessa kränkt förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling genom undermåliga 

fängelseförhållanden. Detta jag kommer behandla i nästa avsnitt.  

  

4.1.2 EU-länder  
I avgörandet Iavcov Stanciu v. Romania avdömt 24 juli 2012 prövade Europadomstolen om 

förhållandena i de rumänska fängelser klagande suttit i kränkte artikel 3 Europakonventionen. 

Klagande hade dömts till ett 12 år och 6 månader långt fängelsestraff. Under denna period 

hävdade han att cellerna var överbelagda och att de hygieniska förhållandena var dåliga. 

Maten hade varit av dålig kvalitet och att han inte hade haft tillräckligt med tid utanför cellen. 

Det rådde enligt klagande också brist på lämpliga aktiviteter under frihetsberövandet.101  

 

                                                
97 Ananyev and Others v. Russia 10 januari 2012, § 148.  
98 Ananyev and Others v. Russia 10 januari 2012, § 148. 
99 Trepashkin v. Russia den 19 juli 2007, § 92; Torreggiani and Others v. Italy den 8 januari 2013, § 69.  
100 Varga and Others v. Hungary den 10 juni 2015, § 77 och däri angiven rättspraxis. 
101 Iavcov Stanciu v. Romania 24 juli 2012, § 7 och 10. 
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Domstolen fann att klagande, mellan 2002 och 2011, hade tvingats att i huvudsak leva på 

mindre än 3 kvm. En rumänsk NGO Association for the Defence of Human Rights in 

Romania – the Helsinki Committee (APADOR-CH) intervenerade som tredje part i 

rättegången. Organet presenterade en rapport om fängelseförhållandena som domstolen 

citerade: ”Overcrowding has been and remains a general problem in Romanian penitentiaries. 

All the prisons visited had serious overcrowding problems at the time of the visits. 

Discussions with prison administrations showed that prison staff did not apply the CPT 

standard.”102  

 

Dessutom förklarade domstolen att de sanitära förhållandena generellt var dåliga. Fängelserna 

hade problem med kackerlackor, råttor, löss och ”Bedbugs”. Bäddmadrasserna var utslitna 

och maten var av dålig kvalitet.103 Överbeläggningen konstituerade dock ensamt en kränkning 

av artikel 3 Europakonventionen och övriga dåliga förhållanden kumulerade denna.104 Sedan 

dess har Rumänien fällts många gånger för att ha åsidosatt artikel 3 Europakonventionen på 

liknande grunder.105 

 

I pilotmålet Varga and Others v. Hungary avdömt 10 mars 2015 prövade Europadomstolen 

om förhållandena i de ungerska fängelserna där klagande hade varit inlåsta kränkte artikel 3 

Europakonventionen. Problemen de intagna klagade på var bland annat överbeläggning, dålig 

ventilation och sanitära förhållandena.106 I de ifrågavarande fallen, där överbeläggningen i 

fängelserna inte ens ifrågasatts av staten, kränkte överbeläggningen på fängelserna av artikel 3 

Europakonventionen. 107  Domstolen konstaterade att överbeläggningsgraden för ungerska 

fängelser den 31 december 2013 var 144 %.108  

 

Europadomstolen har också fastslagit att Italiens och Bulgariens fängelsesystem lider av 

systematiska problem med överbeläggning och i övrigt dåliga förhållanden i pilotmålen 

Torreggiani and Others v. Italy 8 januari 2013109 och Neshkov and Others v. Bulgaria 27 

                                                
102 Iavcov Stanciu v. Romania 24 juli 2012, § 148. 
103 Iavcov Stanciu v. Romania 24 juli 2012, § 173. 
104 Iavcov Stanciu v. Romania 24 juli 2012, § 177. 
105 Voicu v. Romania den 10 juni 2014, Bujorean v. Romania den 10 juni 2014, Burlacu v. Romania den 10 juni 
2014, Marin v. Romania den 10 juni 2014, Roşiu and Others v. Romania den 22 oktober 2015, Macovei and 
Others v. Romania den 18 februari 2016, Chiriac and Others v. Romania 3 mars 2016,  Matei and Others v. 
Romania 7 april 2016. 
106 Varga and Others v. Hungary den 10 juni 2015, § 7-12. 
107 Varga and Others v. Hungary den 10 juni 2015, § 87. 
108 Varga and Others v. Hungary den 10 juni 2015, § 6. 
109 Torreggiani and Others v. Italy den 8 januari 2013. 
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januari 2015.110 Dessutom har polska, litauiska, slovenska fängelser i domar underkänts som 

konventionsstridiga på grund av systematiska brister, även om fallen inte avdömts som 

pilotmål. Överbeläggningen har i dessa fall varit så omfattande att domstolen endast på denna 

grund kunnat fastställa ett brott mot artikel 3.111 Men också nordeuropeiska fängelser har 

kränkt konventionen ur denna aspekt. I domen Valiescu v. Belgium från den 25 november 

2014 konstaterade domstolem att: ”The problems arising from prison overcrowding in 

Belgium, and the problems of unhygienic and dilapidated prisons, were structural in nature 

and did not concern the applicant’s personal situation alone.”112 

 

4.2 Utlämning, utvisning och överlämnande i HD   
Enligt artikel 1 är Europadomstolens övervakning av rättigheterna subsidiär i förhållande till 

den nationella övervakningen av rättigheterna. Europadomstolen har endast makt att besluta 

att en utlämning eller utvisning skulle kränka artikel 3. Beslutet om verkställighet eller ett 

avslag av densamma, fattar den nationella domstolen eller annan myndighet i slutändan. Den 

nationella myndigheten har därmed både teoretisk och praktisk möjlighet att strunta i 

konventionen. Konventionens och Europadomstolens makt vilar dock på att myndigheterna 

respekterar den negativa skyldighet, att inte kränka förbudet i artikel 3 som lagstiftaren genom 

lag ålagt dem att respektera.113 Sveriges domstolar, speciellt de högsta instanserna, har också 

visat sig klart obenägna, att tillämpa och tolka svensk lag så att denna riskerar att underkännas 

vid prövning i Europadomstolen.114  

 

Vid sin prövning av detta rättsmedel ska den nationella domstolen sträcka sig lika långt som 

Europadomstolen för att försöka fastställa om konventionen blivit överträdd.115 I denna 

prövning har de nationella domstolarna att göra bästa möjliga rättsliga bedömning av det 

konventionsrättsliga läget och fastställa konventionens innebörd applicerad på 

omständigheterna i fallet utifrån denna analys.” 116  Det inbegriper att utifrån relevanta 

rättskällor, framförallt Europadomstolens praxis, avgöra om svensk lag ska sättas åt sidan 

med måttstock om prövningen skulle hålla för en prövning av Europadomstolen eller ej. Ett 

                                                
110 Neshkov and Others v. Bulgaria den 27 januari 2015. 
111 Orchowski v. Poland den 22 oktober 2009, Karalevičius v. Lithuania den 7 april 2005, Mandić and  Jović  v. 
Slovenia den 20 oktober 2011.  
112 Valiescu v. Belgium den 25 november 2014. 
113 Se Danelius (2015) s. 58. 
114 Danelius (2015) s. 44. 
115 Danelius (2015) s. 545. 
116 Bratt (2012) s. 73. 
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sådant perspektiv på rätten tycks HD ha applicerat i NJA 2010 s. 168.117 Danelius framhåller 

att Europakonventionen behöver tolkas som en helhet så att den får en rimlig innebörd och att 

rättigheterna blir praktiskt betydelsefulla och effektiva.118 

 

Europadomstolen har under hela 2000-talet fällt medlemsstater för brott mot artikel 3 p.g.a. 

systematiska brister i fängelsemiljön. I 2 kap.4 § 2 p. arresteringsorderlagen stadgas att 

överlämnande inte får beviljas om denna skulle strida mot Europakonventionen. Eftersom 

artikel 3 Europakonventionen är absolut finns goda argument för att Sveriges domstolar ska 

vägra verkställighet i dessa fall. Europadomstolen har dock inte prövat om europeiska 

arresteringsordern i denna kontext kränker konventionen. På ett nationellt plan har det därför 

legat på HD att besvara denna fråga. HD har dock inte heller direkt tagit ställningen till om 

artikel 3 Europakonventionen kan användas att förhindra verkställighet. Däremot finns 

vägledning att hämta från andra fall som uttalar sig generellt om 2 kap. 4 § 2 p. 

arresteringsorderlagen och om utlämning för brott till andra stater än medlemsstater enligt 

lagen (1957:668) om utlämning för brott (utlämningslagen).    

 

NJA 2007 s. 168 rörde en europeisk arresteringsorders förenlighet med bland annat artikel 6 

Europakonventionen. En polsk medborgare hävdade att överlämningen av honom skulle 

strida mot Europakonventionen eftersom han inte skulle få en rättvis rättegång inom skälig tid 

i Polen. I fallet uttalade HD att: ”Med lagen om arresteringsorder har rådets rambeslut 

2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande 

mellan medlemsstaterna genomförts i svensk rätt. Rambeslutet bygger på principen om 

ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden bland EU:s medlemsstater (sjätte 

beaktandesatsen). I rambeslutets tionde beaktandesats anges att systemet med en europeisk 

arresteringsorder vilar på en hög grad av förtroende mellan medlemsstaterna.”119 HD har i 

samma fall också hänvisat till 2 kap. 1 § arresteringsorderlagen vilken fastslår att 

överlämnande inte kan vägras i andra fall än då det finns laglig grund för det.120 Detta 

ställningstagande har HD upprepat.121 

 

                                                
117 NJA 2010 s. 168. 
118 Danelius (2015) s. 55.  
119 NJA 2007 s. 168. HD använder här ordet beaktandesats vilket är detsamma som ingress. 
120 NJA 2007 s. 168.  
121 NJA 2009 s. 350. 
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Domstolen har i detta rättsfall uttalat, i linje med förarbetena, att rent konkret innebär 

principen om ömsesidigt erkännande bland annat att den verkställande staten inte ska pröva 

om domen eller beslutet som ligger till grund för hänskjutande stats begäran om utlämning är 

korrekt. Staten har därmed att godta uppgifterna i arresteringsordern.122 HD:s uttalanden 

ligger i linje med det resultat som direktivet är satt att uppnå, dvs. att verkställighet ska ske 

som huvudregel. HD ansluter sig därmed till regeringens uppfattning att rambeslutet är den 

rättskälla som har företräde vid tillämpningen av en europeisk arresteringsorder.123 

 

HD uttalade i enlighet med detta att utrymmet är mycket begränsat för en medlemsstat att 

vägra överlämna en människa för att hennes mänskliga rättigheter enligt artikel 6 

Europakonventionen riskerar att kränkas.124 Men domstolen förordade inte heller en strikt 

tillämpning av principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende.125 En sådan 

skulle få till följd att tillämpningen av 2 kap.  4 § 2 p. arresteringsorderlagen skulle vara 

teoretiskt utesluten. E contrario följer att det är teoretiskt möjligt att presumtionen för 

ömsesidigt erkännande bryts. Denna slutsats borde inte bara gälla för artikel 6 utan också 

kunna appliceras på artikel 3 Europakonventionen.  

 

Vilka krav ställer HD för att underkänna en europeisk arresteringsorder med hänsyn till 

artikel 3 Europakonventionen? Rättstillämpare torde kunna få vägledning av de krav HD ställt 

upp för utvisning och utlämning i allmänhet och dess förenlighet med artikeln. HD har i ett 

flertal fall uttalat att det inte räcker med att det finns ”starka skäl att anta” att det förekommer 

tortyr eller omänskliga eller förnedrande förhållanden i landet dit den eftersökta personen 

begärs utlämnad. Enligt HD krävs också i svensk rätt att det föreligger en påvisad konkret risk 

i förhållande till den eftersökta personen för att verkställighet ska vägras. Bevisbördan ligger 

på kärande.126 Detta är alltså ett strängare krav än var Europadomstolen tillämpar.127 

 

Med tillämpning av denna doktrin har HD inte underkänt internationella arresteringsorder 

med tillämpning av utlämningslagen med grund i artikel 3 Europakonventionen.128 För 

internationella arresteringsorder, med en begäran om utlämning, tillämpas självfallet inte den 
                                                
122 NJA 2009 s. 350; prop. 2003/04 s. 107. 
123 För regeringens uppfattning, avsnitt 3.1; Detta återspeglar också hur EU har tänkt att de nationella reglerna 
ska fungera vilket kommer behandlas i avsnitt 5.1. 
124 NJA 2007 s. 168. 
125 Se NJA 2007 s. 168. 
126 NJA 2002 s. 624; NJA 2007 s. 574; NJA 2009 s. 280. 
127 Jmf. avsnitt 4.1; Danelius (2015) s. 98. 
128 Ett aktuellt exempel är HD:s beslut 2015-04-28 mål Ö 3714-15 § 10-11 och däri angiven rättspraxis. 
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europeiska arresteringsorderns krav på ömsesidigt erkännande eller förtroende.129 Enligt min 

mening torde därmed tröskeln för att vägra verkställighet av överlämnande enligt en 

europeisk arresteringsorder på grund av oförenlighet med artikel 3 Europakonventionen, vara 

ännu högre. Som rättsläget ser ut idag är en sådan tillämpning därmed praktiskt utesluten 

genom HD:s praxis.  

 

4.3 Preliminära slutsatser och analys 
I arresteringsorderlagen samexisterar de motstående konstitutionella principerna. Men det är 

ingen lycklig samexistens. Enligt arresteringsorderlagens huvudregel ska med tillämpning av  

principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende överlämnande som huvudregel ske. I 

motsatts till dessa principer står mänskliga rättigheter nedlagda i Europakonventionen vilket 

kommer till uttryck i undantaget i 2 kap. 4 § 2 p. arresteringsorderlagen.   

 

Europadomstolen har inte prövat om den europeiska arresteringsordern, tolkad på ett sätt som 

ger de unionsrättsliga principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende företräde, 

är förenlig med konventionens krav.130 Men utifrån domstolens praxis finns goda argument 

för att ett överlämnande, mot bakgrund av de systematiskt konventionsstridiga 

fängelseförhållanden som jag i uppsatsen redogjort för i avsnitt 4.1.2, är konventionsstridigt.  

 

HD har dock på ett nationellt plan i den praktiska tillämpningen givit principerna om 

ömsesidigt erkännande respektive förtroende prioritet. Domstolen har visserligen inte rent 

principiellt prioriterat systemets effektivitet framför mänskliga rättigheter. Men domstolen har 

satt upp så höga krav för att upphäva den presumtion om verkställighet som 

arresteringsorderlagen skapar, att en sådan tillämpning måste sägas vara praktiskt utesluten. 

Denna praxis speglar rambeslutet som ger principerna om ömsesidigt erkännande och 

förtroende prioritet. EU:s sekundärrätt har därmed i praktiken företräde framför 

Europadomstolens praxis om utvisning och utlämning.  

 

                                                
129 Asp (2014) s. 139 f. 
130 Frågan om varför så inte skett är intressant. Speciellt eftersom Europadomstolen genom rättsfallet Bosphorus 
v. Ireland den 30 juni 2005, fastslagit att domstolen indirekt kan granska EU:s rättsakter och hur dessa blivit 
implementerade och tillämpade i medlemsstaterna. För en eftersökt person och dennes ombud skulle det 
naturligtvis vara intressant att försöka få tillstånd en sådan prövning. Men förutsättningarna för en sådan 
prövning och vad Europadomstolen eventuellt skulle svara ligger utanför uppsatsens syfte. Rättsfallet har av 
förklarliga skäl varit mycket omskrivet. För  en överblick kan nämnas Schütze (2012) s. 432 f. och däri angivna 
noter samt Derlén m.fl. (2016) 276 f.  
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I frågan om hur de konstitutionella principerna ska balanseras spelar dock både HD och 

Europadomstolen biroller. Frågan rör nämligen en del av EU:s sekundärrätt, rambeslutet, och 

dess tillämpning och tolkning inom primärrätten. Härnäst ska jag kapitel 5, 6 och 7 i närmare 

detalj behandla EU-rättens betydelse för frågan. I ett första steg behandlar jag i kapitel 5 

rambeslutet i sig och grunden till varför denna konstitutionella konflikt uppkommer. Denna 

fråga har jag redan varit inne på men resonemanget fördjupas här. Den konstitutionella 

konflikt som de motstående konstitutionella principerna inom arresteringsordern givit upphov 

till  har nämligen inte lösts i svensk rätt med HD:s uttalanden. De har fått ny aktualitet i och 

med Lissabonfördragets ikraftträdande samt EU-domstolens behörighet att tolka rambeslutet. 

Därefter kommer EU-domstolens tolkningar av rambeslutets bestämmelser behandlas i kapitel 

6. Slutligen kommer genomslaget för dessa tolkningar på nationell nivå analyseras i kapitel 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

5 Rambeslutet och dess konstitutionella problem  
 
I kapitlet klarlägger jag först skyldigheten att tolka nationell lag i enlighet med rambeslutet. 

Därefter kommer jag att behandla rambeslutets huvudregel och undantag dvs. grunder för att 

vägra verkställighet. Det kommer i denna del bli uppenbart att principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende har fått en framskjuten plats i rambeslutet medan 

ställningen för mänskliga rättigheter är mer oklar. Det leder till att tillämpligheten av artikel 

1.3 rambeslutet som grund för att vägra verkställighet med hänsyn till skydd för mänskliga 

rättigheter inte är klarlagd. Därefter kommer uppsatsen behandla vad detta beror på. Slutligen 

uppställer jag tolkningsfrågan för att lösa det konstitutionella problemet som rambeslutet ger 

upphov och peka på EU-domstolen som behörig domstol för att lösa detta problem.     

 

5.1 Skyldighet till direktivkonform tolkning av rambeslutet samt direkt 
effekt  

EU har ingen möjlighet att genomdriva sina rättsakter själv i medlemsländerna. Den är 

utelämnad till medlemsstaternas och speciellt till de nationella domstolarnas beredvillighet att 

ge unionsrätten genomslag.131 Den europeiska arresteringsordern bygger på ett rambeslut som 

ska implementeras i medlemsstaterna. Då implementeringen i medlemsstaterna varit 

framgångsrik, vilket den enligt kommissionen varit i Sverige,132 borde arresteringsorderlagen 

vara den primära rättskällan för de nationella domstolarna. Men det är den inte. Det är 

rambeslutet.133 

 

Artikel 1.2 rambeslutet stadgar att medlemsstaterna skall verkställa varje europeisk 

arresteringsorder i enlighet med bestämmelserna i rambeslutet. Denna bestämmelse 

reflekterar EU:s uppfattning att rambeslutet, och inte de nationella genomförandeakterna, är 

den primära rättskällan för tillämpningen av rambeslutet i medlemsstaterna.134 Det finns 

dessutom två betydelsefulla doktriner som ålägger nationella domstolar denna skyldighet: 

Doktrinen om direktivkonform tolkning och effet util.  

 

                                                
131 Reichel (2013) s. 114. 
132 Rapport från kommissionen (2006) s. 6. 
133 Detta har också HD (avsnitt 4.2) och regeringen (avsnitt 3.2) observerat. Här ska dock detta resonemang 
fördjupas och förklaras.  
134 Klimek (2015) s. 90 f.  
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Enligt EU-domstolens dom Pupino omfattas rambeslut mutatis mutandis av den doktrin EU-

domstolen har utvecklat för direktiv.135 Direktiv bygger enligt artikel 288 FEUF på tanken att 

den nationella lagstiftaren ska implementera tillräckligt tydliga regler, i korrespondens med 

sin egen rättsordning för att precisera allmänt hållna direktiv. Formen för implementeringen 

är därmed inte bindande för medlemsstaterna, men direktivets resultat är det.136  

 

Mot denna bakgrund har EU-domstolen, med tillämpning av principen om lojalt samarbete, 

utvecklat doktrinen om direktivkonform tolkning. Den innebär att de nationella 

implementeringsakterna ska tolkas ”direktivkonformt” eller ”fördragskonformt” d.v.s i ljuset 

av direktivets ordalydelse och syfte eller hela unionsrätten. 137  Principen om denna 

tolkningsmetod uppställdes för första gången i Von Colson & Kamann138 och gäller enligt 

Marleasing oavsett om den nationella bestämmelsen som ska tolkas antagits före eller efter 

direktivet.139 EU-domstolen anförde i Pupino att denna princip också gäller för rambesluten 

inom OFSR: ”Rambeslutens tvingande karaktär (…) medför en skyldighet för nationella 

myndigheter, och i synnerhet domstolar, att göra en konform tolkning av nationell rätt.”140 

Domstolen motiverar detta med att: ”Det skulle vara svårt för unionen att fullgöra sin uppgift 

på ett effektivt sätt om principen om lojalt samarbete (…) inte också gällde inom ramen för 

det polisiära och det straffrättsliga samarbetet.”141 Direktivkonform tolkning hänger på detta 

sätt ihop med principen om effet utile. Åtgärderna som EU har vidtagit inom sin kompetens 

ska ges en sådan tolkning att deras ändamål och verkan uppnås. EU-rätten måste få ett 

effektivt genomslag i medlemsstaterna. 142 EU-domstolen har med sin doktrin om 

direktivkonform tolknig på detta sätt påfört medlemsstaternas domstolar lojalitet mot EU i sin 

tolkning och tillämpning av den nationella rätten.143  

 

Kravet på direktivkonform tolkning innebär konkret för den europeiska arresteringsordern i 

medlemsstaterna att arresteringsorderlagen alltid skall tolkas så att den om möjligt stämmer 

överens med unionsrättsliga regler, i detta fall rambeslutet. Kravet på effet util innebär 

konkret att denna tolkning måste leda till att rambeslutet får ett effektivt genomslag. Men det 

                                                
135 Mål C-105/03, Pupino. 
136 Schütze (2012) s. 331. 
137 Derlén m.fl. (2016) s. 191. 
138 Mål C-14/83, Von Colson och Kamann, § 26. 
139 Mål C 106/89, Marleasing, § 8. 
140 Mål C-105/03, Pupino, § 34. 
141 Mål C-105/03, Pupino, § 42. 
142 Reichel (2013) s. 114; Se mål C-212/04, Adeneler m.fl. § 109. 
143 Se Derlén m.fl. (2016) s. 191. 
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finns begränsningar i skyldigheten till direktivkonform tolkning. I Adeneler m.fl. förklarar 

EU-domstolen att principen begränsas av allmänna rättsprinciper, särskilt av principen om 

rättssäkerhet ”legal certainty” och förbud mot retroaktiv lagstiftning. Den kan dessutom inte 

tjäna som grund för att tolka nationell rätt contra legem, i uppenbar strid med ordalydelsen.144  

 

Som sekundärlagstiftning skulle rambeslutet sakna direkt effekt enligt fördragen145 Men det 

stämmer inte längre. EU-domstolen uttalade i Pupino att rambeslutet kan åberopas av 

enskilda för att uppnå en konform tolkning av den nationella rätten. 146  Därmed har 

rambeslutet direkt effekt.147  

 

Dessutom kan inte svenska förarbetsuttalanden läggas till grund för tolkning av rambeslutet. 

EU-domstolens dom Björnekulla rörde tolkningen av nationell rätt som antagits i syfte att 

genomföra ett direktiv. I domen står det klart att principen om direktivkonform tolkning ska 

tillämpas fullt ut även om det finns motstridiga förarbetsuttalanden.148 Mot bakgrund av att 

principen om direktivkonform tolkning också gäller rambeslut, anser jag att slutsatsen i 

Björnekulla torde kunna appliceras på arresteringsorderlagens förarbeten också. Rambeslutets 

bakomliggande principer har alltså tolkningsföreträde framför nationella förarbeten om hur de 

nationella bestämmelserna bör tillämpas och tolkas.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att rambeslutet är den primära rättskällan för svenska 

domstolar när de tolkar och tillämpar den europeiska arresteringsordern genom 

arresteringsorderlagen. Inte arresteringsorderlagen eller dess förarbeten. Rambeslutet kan 

också åberopas av enskilda för att uppnå en konform tolkning av rättsakten.   

 

5.2 Rambeslutes huvudregel och undantag samt dess konstitutionella 
problem  

Medlemsländernas verkställande myndigheter har alltså att tillämpa EU-rätt, och i detta 

specifika fall rambeslutet, när de avgör mål som berör den europeiska arresteringsordern. 

Denna skyldighet får konsekvenser för på vilka grunder som verkställighet kan vägras i 

medlemsstaterna. Det gäller obeaktat om det finns andra grunder i medlemsstaternas 

                                                
144 Mål C-212/04, Adeneler m.fl., § 110. 
145 Se fotnot 7 ovan. 
146 Mål C-105/03, Pupino, § 38. 
147 Klimek (2015) s. 90 med hänvisning till Zurek, Against tradition: the European arrest warrant, Educ Sci 
Without borders 3 (2012) 66-70. 
148 Mål C-371/02, Björnekulla, § 13. 
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implementeringsakter. Ett avslag på utfärdande stats begäran om att verkställa en europeisk 

arresteringsorder står nämligen endast de verkställande nationella myndigheterna tillbuds om 

det framgår av rambeslutet i sig. Rambeslutets avslagsgrunder, artikel 3 och 4 och 4a, saknar 

bestämmelse om mänskliga rättigheter.149  

 

Den enda skrivning med ett innehåll som skulle kunna tolkas som möjlighet att vägra 

verkställighet med grund i mänskliga rättigheter är artikel 1.3 rambeslutet. Den stadgar att: 

”Detta rambeslut påverkar inte skyldigheten att respektera de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande principerna i artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen.”150 Artikel 6 FEU 

hänvisar till framförallt två rättighetskomplex som ryms inom EU-rätten: Stadgan och 

Europakonventionen.151 Sverige har vid implementeringen av rambeslutet, tagit fasta på den 

konventionsrättliga grunden. Det är inte underligt då Stadgan fick ställning som bindande 

rättskälla efter det att rambeslutet trätt i kraft.152 Detta har dock gjort att undantaget i 2 kap.4 

§ 2 p. arresteringsorderlagen blir komplicerat och svårtillämpat eftersom lagen hänvisar till ett 

rättighetskomplex, konventionsrätten, som inte är direkt relevant i sammanhanget.  

 

Motsättningen i arresteringsorderlagen ligger nämligen i rambeslutet som ger principerna om 

ömsesidigt erkännande respektive förtroende prioritet över mänskliga rättigheter. Så blir fallet 

i och med att tydlig grund för att vägra verkställighet för att skydda dessa rättigheter saknas. 

Ett tydligt exempel på denna förvirring är EU-kommissionens (kommissionens) utvärdering 

av den europeiska arresteringsordern 2006. Organet menade att det inte var rådets avsikt att 

göra stadgandet i artikel 1.3 rambeslutet till ett uttalat skäl för avslag om mänskliga rättigheter 

kränks eller riskerar att kränkas till följd av överlämnande. En verkställande rättslig 

myndighet kan dock alltid vägra att verkställa en europeisk arresteringsorder om det finns risk 

för att processen kränker artikel 6 FEU eller de allmänna rättsprinciperna som är 

gemensamma för medlemsstaterna. I ett system som bygger på ömsesidigt förtroende torde 

dock denna situation förbli ett undantag avslutade kommissionen resonemanget.153 Uttalandet 

är inte klargörande utan lika förvirrande som regleringen i sig. Kommissionen konstaterade 

dock korrekt att tillämpligheten för de lagregler som medlemstaterna har antagit, för Sveriges 

                                                
149 EU-domstolen har sedermera bekräftat detta, Se Mål C-237/15 PPU, Lanigan, § 36 och däri angiven 
rättspraxis. 
150 Detta observerades också av regeringen, avsnitt 3.2.  
151 Se fotnot 58 om vilka andra rättighetssystem som ryms inom denna artikel.  
152 Detta framgår av en jämförelse mellan EGT nr L 190, 18.7.2002 och EUT C 306 17.12.2007. 
153 Rapport från kommission (2006) s. 6. 
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del 2 Kap. 4 § 2 p. arresteringsorderlagen, härmed inte var klarlagda.154 Det uttalandet gäller 

än idag mot bakgrund av undersökningen i kapitel 3 och 4.  

 

5.2.1 Orsaken till rambeslutets konstitutionella problem 
Enligt artikel 51.1 Stadgan är tillämpningen av rättsakten begränsad till när medlemsstaterna 

och unionens institutioner tillämpar och implementerar unionsrätten, t.ex. sekundärrätt.155 

Därmed är Stadgan tillämplig när medlemsstaterna fattar beslut som rör rambeslutet och i 

förlängningen den europeiska arresteringsordern. Medlemsstaterna ska också respektera 

Europakonventionen. När medlemsstaten tillämpar sekundärlagstiftning är den därmed 

dubbelt bunden till att respektera grundläggande rättigheter. Schallmoser har observerat att: 

”This double-binding provides justification for the European legislator to abstain from 

ensuring the compliance of fundamental rights at the legislative level of the EU.”156  

 

Därför nöjer sig ofta lagstiftaren (EU) med en enkel referens till den fristående skyldighet 

medlemsstaterna har att skydda grundläggande rättighet enligt Europakonventionen eller 

Stadgan när Unionen implementerar och tillämpar sekundärrätt. Därmed lämnar EU 

tillräckligt stort utrymme för att medlemsstaterna själva har utrymmet att anta bestämmelser 

som skyddar grundläggande rättigeter. Artikel 1.3 rambeslutet och den svenska 

implementeringen är ett tydligt sådant exempel.157 

 

Konsekvensen blir att Unionen i sina sekundärrättsakter ger tydliga riktlinjer för omfattningen 

och tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande men negligerar skyddet för 

grundläggande rättigheter. Detta genom att unionen ofta inte etablerar korresponderande 

artiklar eller mekanismer i rättsakten för att säkerställa att principen inte kränker 

grundläggande rättigheter. Därmed är rättighetsskyddet överlämnat till medlemsstaterna.158 

 

5.3 En tolkningsfråga för EU-domstolen  
Som jag visat fick Stadgan ställning som bindande rättskälla efter det att rambeslutet trätt i 

kraft.159  De absoluta rättigheterna fastslagna i artikel 4 Stadgan och indirekt artikel 3 

Europakonventionen, fick därmed en starkare rättslig ställning inom unionen. Förbud mot 
                                                
154 Rapport från kommission (2006) s. 6. 
155 Derlén m.fl. (2016) s. 264; Schallmoser (2014) s. 142.  
156 Schallmoser (2014) s. 142. 
157 Jmf. avsnitt 3.2. 
158 Schallmoser (2014) s. 141 ff.  
159 Se fotnot 150 ovan för denna observation.  
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utlämning när en eftersökt person löper allvarlig risk att utsättas för en konventionsstridig 

behandling, som indirekt framgår av artikel 1.3 rambeslutet, behövde förenas med 

huvudregeln som stadgar prioritet för ömsesidigt erkännande respektive förtroende.  

 

Det konstitutionella problemet fick förnyad aktualitet. Enligt artikel 267 ska EU-domstolen 

vara behörig att meddela förhandsavgöranden angående giltigheten och tolkningen av de 

rättsakter som beslutas av unionens institutioner, organ eller byråer. EU-domstolen är därmed 

den enda direkt behöriga domstolen att svara på denna tolkningsfråga.160 EU-domstolen var 

undantagen från sådan behörighet innan Lissabonfördraget trädde ikraft, men också en tid 

därefter. Domstolen blev behörig att meddela förhandsavgöranden gällande rambesluten 

under den tredje pelaren först den 1 december 2014.161  

 

Frågan konkret är alltså om artikel 1.3 rambeslutet kan tolkas som att verkställighet kan eller 

ska vägras när överlämnande riskerar att kränka mänskliga rättigheter nedlagda i 

Europakonventionen och i motsvarande rättigheter i Stadgan. Generaladvokat Sharpston, med 

hänvisning till bland andra generaladvokat Cruz-Villalóns har argumenterat för att 

medlemsstaterna har en sådan möjlighet även om den inte är explicit uttryckt i rambeslutet.162 

”Det är underförstått att rättigheterna i fråga kan läggas till grund för ett beslut att inte 

verkställa en arresteringsorder. En annan tolkning av artikel 1.3 i rambeslutet skulle riskera att 

helt frånta bestämmelsen dess mening - annat än möjligen, som en elegant plattityd.”163 

 

En annan tolkning är att ömsesidigt erkännande respektive förtroende har prioritet i 

förhållande till mänskliga rättigheter i detta fall. Generaladvokat Bot företräder denna 

uppfattning. Artikel 1.3 ska därmed inte tolkas som ett skäl att vägra verkställa av ett 

överlämnande grundad på risken för att den överlämnande personens mänskliga rättigheter 

åsidosätts i utfärdande medlemsstat.164  

 

                                                
160 Europadomstolen har också en indirekt möjlighet vilket framgår ovan i fotnot 132. 
161 Artikel 10 av protokoll nr. 36 om övergångsbestämmelser angående akter som antas på grundval av 
avdelningarna V och VI i fördraget om Europeiska Unionen före ikraftträdandet av Lissabonfördraget, EUT C 
83 30.3.2010 s. 325. 
162 Generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål C-396/11, Radu, § 68 - 72. 
163 Generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål C-396/11, Radu, § 70. 
164 Generaladvokat Bots förslag till avgörande i förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 
Căldăraru, § 183. 
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Avgörandet Aranyosi och Căldăraru165  från april 2016 är viktigast för att klargöra både det 

konstitutionella problemet och denna konkreta fråga. EU-domstolens avgörande, samt äldre 

rättspraxis som till viss del fortfarande är relevant, ska behandlas i följande kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru. 
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6 EU-domstolens praxis 
 
I det här kapitlet redogör jag för EU-domstolens praxis på området. Utgångspunkten är de 

principiella ställningstaganden om prioritet för antingen principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende eller för absoluta mänskliga rättigheter domstolen gjort i 

tidigare yttranden och rättsfall. Därefter redogörs för rättsfallet Aranyosi och Căldăraru vilket 

både för den konkreta frågan om verkställighet och för den principiella frågan om prioritet 

mellan de konstitutionella principerna har avgörande betydelse.  

 
6.1 Tidigare prioritet för ömsesidigt erkännande respektive förtroende 
EU ska enligt artikel 6.2 FEU ansluta sig till Europakonventionen även om denna anslutning 

inte ska ändra unionens befogenheter såsom de definieras i fördragen. Så skulle också ske och 

”Draft Accession Agreement” upprättades 2013.166 Innan detta kunde träda i kraft ombads 

dock EU-domstolen komma in med ett yttrande. I yttrande 2/13 den 18 december 2014 

(plenum) underkände EU-domstolen unionens anslutning till konventionen.167 Domstolen 

motiverade bland annat: ”I den mån som Europakonventionens krav på att unionen och 

medlemsstaterna ska beaktas som fördragsslutande parter (...) även i sina ömsesidiga 

förbindelser (...) reglera(de) av unionsrätten (...) skulle (det) medföra ett krav på att en 

medlemsstat ska kontrollera att en annan medlemsstat iakttar de mänskliga rättigheterna, 

oaktat att det enligt unionsrätten ska råda ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna 

(...).”168 Något sådant skulle enligt domstolen riskera den jämvikt på vilken unionen är 

grundad samt unionsrättens autonomi.169  

 

Men EU-domstolen tillade också att mänskliga rättigheter, tillsammans med principerna om 

ömsesidigt erkännande respektive förtroende, utgör kärnvärden inom OFSR. Dessa ska därför 

tolkas inom ramen för unionens struktur och mål. Det implicerar att rättigheterna i Stadgan 

anses ha lika hög prioritet som principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende. 

Därmed måste de olika intressena balanseras mot varandra.170 

 

                                                
166 Doc 47 + 1 (2013). 
167 Domstolens yttrande 2/13 2014. 
168 Domstolens yttrande 2/13 2014, § 194. 
169 Domstolens yttrande 2/13 2014, § 194. 
170 Se domstolens yttrande 2/13 2014, § 168 - 170. 
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EU-domstolen medgav på så sätt att principerna om ömsesidigt erkännande respektive 

förtroende kan begränsas i exceptionella omständigheter.171 Så har också skett på asylrättens 

område rörande asylförfarandet och mottagningsvillkoren. I N.S m.fl. och Abdullahi 

deklarerade EU-domstolen att om det finns klarlagda skäl att anta att den asylsökande löper 

en verklig risk att i den mottagande staten utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling 

får inte överflyttning av en asylsökande ske dit.172 

 

Innan Aranyosi och Căldăraru hade doktrien om exceptionella omständigheter inom OFSR 

inte  utsträckts till straffrättens område och den europeiska arresteringsordern. 173  EU-

domstolen har tidigare i flera rättsfall174 samt i yttrande 2/13 föredragit effektiviteten av 

principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende över skydd av mänskliga 

rättigheter.175 I sin analys av Melloni uttrycker Besselink att: ”The Court was evidently less 

concerned with protecting the fundamental rights of individuals granted by primary law than 

with safeguarding the intentions of the legislators, notably governments, when they made 

secondary legislation. (...) primacy is the real issue.”176  

 

EU-domstolen har i ett flertal mål följaktligen fastslagit att medlemsstaterna i princip är 

skyldiga att verkställa en arresteringsorder. De får endast vägra att verkställighet i de fall som 

anges i artiklarna 3, 4 och 4a i rambeslutet.177 Men domstolen har tills i år, 2016, inte fått 

tillfälle att pröva den europeiska arresteringsorderns förenlighet med artikel 4 Stadgan och 

indirekt med artikel 3 Europakonventionen. I Aranyosi och Căldăraru 178  gjorde EU-

domstolen en sådan prövning och har genom rättsfallet i viss mån omprövat sin tidigare 

preferens för principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende.  

 

6.2 Rättsfallet Aranyosi och Căldăraru 
Här kommer jag behandla EU-domstolens dom. Dess praktiska konsekvenser för 

rättstillämpningen på nationell nivå kommer jag sedan behandla i kapitel 7.  

                                                
171 Domstolens yttrande 2/13 2014, § 191. 
172 Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N.S m.fl. och Mål C-394/12, Abdullahi. 
173 Se Korenica och Doli (2016) s. 546. 
174 Mål C-369/11, Radu; Mål C-399/11 Melloni; Mål C-168/13 PPU, Jeremy F. 
175 Gáspár-Szilágyi (2016) s. 210 med referens till V. Mitsilegas `The symbiotic Relationship Between Mutual 
Trust and Fundamental Rights in Europe´s Area of Criminal Justice´ New Journal of European Criminal Law. 
vol. 6 2015. fn 69 et seq.; Korenica och Doli (2016) s. 544 f.  
176 Besselink (2014) s. 151 f.  
177 Mål C-237/15 PPU, Lanigan, § 36 och däri angiven rättspraxis. 
178 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru. 
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6.2.1 Faktisk och rättslig bakgrund 179 
Pál Aranyosi var ungersk medborgare misstänkt för brott i Ungern. Robert Căldăraru var 

rumänsk medborgare dömd för brott i samma land. Myndigheterna i Ungern hade utfärdat två 

europeiska arresteringsorder mot Aranyosi i syfte att få honom utlämnad för lagföring. För 

Căldărarus del hade de rumänska myndigheterna utfärdat en europeisk arresteringsorder för 

verkställighet av frihetsberövande påföljd. De båda greps i Bremen (Tyskland) och blev 

följaktligen begärda överlämnade något de motsatte sig. Åklagarmyndigheten i Bremen 

begärde att de utfärdande rättsliga myndigheterna skulle precisera var de eftersökta 

personerna skulle sitta frihetsberövade om de överlämnades. Ingen av respektive myndigheter 

kunde dock göra några utfästelser på den punkten.  

 

Rambeslutet har inkorporerats i den tyska rättsordingen genom 78-83 k §§ i lagen om 

internationell rättslig hjälp i brottmål (IRG)180. I 73 § IRG står att överlämnande inte är tillåtet 

om det strider mot de principer som uttrycks i artikel 6 FEU. Hanseatisches Oberlandsgericht 

in Bremen (Bremens regionala överdomstol) meddelade att den inte kunde avgöra ifall det var 

tillåtet att överlämna Aranyosi och Căldăraru till sina respektive hemländer. Grunden för detta 

var att den ungerska och rumänska staten upprepade gånger gjort sig skyldiga till 

överträdelser av artikel 3 Europakonventionen för bl.a. överbeläggning av ländernas 

fängelser. Domstolen ansåg härmed att det fanns konkreta skäl för att tro att Aranyosi och 

Căldăraru skulle utsättas för behandling som skulle kränka deras mänskliga rättigheter 

fastställda enligt 73 § IRG och artikel 1.3 rambeslutet, om de skulle överlämnas till 

myndigheterna i de utfärdande staterna. Myndigheterna där kunde inte precisera var de 

eftersökta personerna skulle placeras. Bremens regionala överdomstol, den hänskjutande 

domstolen, beslöt att vilandeförklara målet. Domstolen ställde följande tolkningsfrågor till 

EU-domstolen, som förenade målen:  

”1) Ska artikel 1.3 i rådets rambeslut tolkas så att en begäran om överlämnande för lagföring 

är otillåten när det finns tungt vägande skäl för att tro att förhållanden under 

frihetsberövanden i den utfärdande medlemstaten strider mot den berörda personens 

mänskliga rättigheter och de allmänna rättsprinciperna, såsom de stadfästs i artikel 6 FEU, 

eller ska den tolkas så att den verkställande medlemsstaten i dessa fall kan eller är skyldig att 

                                                
179 Hela avsnittet bygger på förenade målen C-404/15 och C-659-15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 27 - 73. 
180 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen av den 23 december 1982, i dess lydelse enligt lagen 
om europeisk arresteringsorder (Europäisches Haftbefehlsgesetz) av den 20 juli 2006 (BGBI. I s. 1721) citerad i 
förenade målen C-404/15 och C-659-15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 23.  
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göra beslutet om huruvida överlämnade är tillåtet beroende av att det lämnas en garanti om att 

förhållandena under frihetsberövanden uppfyller kraven? Har den verkställande 

medlemsstaten därtill en möjlighet eller en skyldighet att ange konkreta minimikrav vad 

gäller de förhållanden under frihetsberövanden som garantin ska avse?  

 

2) Ska artiklarna i 5 och 6.1 i rådets rambeslut tolkas så att den utfärdande rättsliga 

myndigheten har rätt att lämna garantier om att förhållandena under frihetsberövanden 

uppfyller kraven, eller regleras denna rätt av de interna befogenhetsreglerna i den utfärdande 

medlemsstaten?”181 

 

6.2.2 Hur angrep EU-domstolen det konstitutionella problemet? 
Domstolen nämner inte uttryckligen att målet går ut på att besvara frågan om hur unionsrätten 

ska balansera principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende med absoluta 

mänskliga rättigheter inom OFSR. Men den etablerar tydligt den konstitutionella konflikt som 

råder principerna emellan. Först och främst pekade den tydligt ut de förra principerna som 

grunden för tillämpningen av arresteringsordern, OFSR och unionsrätten som helhet.182 

Domstolen bekräftar dessutom att endast under ”exceptionella omständigheter” kan detta 

samarbete brytas och att den verkställande myndigheten inte får vägra verkställighet i andra 

fall än vad som följer av rambeslutet.183 

 

Samtidigt anger domstolen att skyldigheten att respektera rambeslutet inte kan påverka 

skyldigheten att respektera de mänskliga rättigheterna såsom framgår av artikel 1.3 

rambeslutet. Inom dessa mänskliga rättigheter gäller ett absolut förbud mot förnedrande 

bestraffning och behandling enligt artikel 4 Stadgan och som motsvarar artikel 3 

Europakonventionen. Förbudets absoluta karaktär speglar att det är ett av unionens och 

medlemsstaternas grundläggande värden. Detta förbud gäller när rambeslutet tillämpas i 

medlemsstaterna enligt artikel 51.1 Stadgan.184   

 

När den verkställande myndigheten har tillgång till uppgifter som visar att det finns en verklig 

risk för att frihetsberövade personer i den utfärdande medlemsstaten utsätts för en omänsklig 

                                                
181 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 46 och 63 (min kursivering).  
182 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 77-79. 
183 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 80 och 82. 
184 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 83 - 87. 
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eller förnedrande behandling, är det skyldiga att bedöma förekomsten av denna risk innan 

överföring.185 Uppsatsen behandlar härnäst hur en sådan bedömning, ett test, ska göras.  

 

6.2.3 EU-domstolens test i två steg 
Som första steg måste det bevisas att det rör sig om systematiska eller allmänna brister eller 

brister som rör vissa kategorier av personer eller vissa anläggningar för frihetsberövande.  

Detta första steg rör alltså bedömning av de allmänna förhållandena i den utfärdande 

medlemsstaten. 186 

 

Som ett andra steg krävs dock också att verklig risk för omänsklig eller förnedrande 

behandling konkret kan konstateras i förhållande till den eftersökta personen själv.187 Detta är 

det krav som HD redan ställer på bedömningen av en europeisk eller internationell 

arresteringsorder.188 Kravet är dock strängare i förhållande till Europadomstolen, vilket endast 

använder sig av det första steget i bedömningen.189 För den verkställande myndigheten blir 

konsekvensen av det andra steget att den utan dröjsmål måste få tillgång till den 

tilläggsinformation om de förhållanden under vilken den berörda personen ska sitta 

frihetsberövad. Detta följer av 15.1 rambeslutet enligt EU-domstolen. En tidsfrist kan sättas 

för denna vilket också följer av artikeln.190 

 

6.2.4 Bevisrättsliga frågor  
Två bevisrättsliga frågor kring beviskrav och bevisbörda hänger samman med domstolens 

dom. Vad behöver för det första bevisas för att domstolen får skäl att tro att det förekommer 

dåliga fängelseförhållanden i mottagande land? Och vem har för det andra bevisbördan för att 

visa detta?  

 

Vad gäller den första frågan, och det första steget i prövningen, måste uppgifterna om sådana 

brister vara objektiva, trovärdiga, precisa och vederbörligen aktualiserade. Dessa kan grunda 

sig på en mängd källor. Domstolen exemplifierar med att information kan (may) bland annat 

(inter alia) hämtas från avgöranden från internationella domstolar, såsom praxis från 

Europadomstolen, nationella domstolar i utfärdande stat eller avgöranden, rapporter eller 
                                                
185 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 88 - 89. 
186 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 89 och 91. 
187 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 92-94. 
188 Avsnitt 4.2. 
189 Avsnitt 4.1. 
190 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 95 och 97. 
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andra handlingar som upprättats av Europarådets organ eller som härrör från Förenta 

Nationerna.191 För det andra steget, som gäller bedömningen av konkret risk i förhållande till 

eftersökt person, ska sådan nödvändig kompletterande information överlämnas av den 

utfärdande myndigheten. Här omfattas också mer specifik information som gör det möjligt att 

bedöma de aktuella förhållandena på specifika anläggningar.192  

 

Domstolen klargör inte vilken av parterna som har bevisbördan i de två olika stegen. Det 

framgår dock indirekt av domstolens dom att det är den eftersökta personen som har 

bevisbördan i det första allmänna steget.193 Av domen framgår att för Aranyosis del var det 

åklagarmyndigheten i Bremen, som med hänvisning till att vissa ungerska anläggningar inte 

uppfyller den europeiska miniminormen, under det andra steget begärde utfärdande 

myndighet att konkretisera sina uppgifter. Det kan därmed hållas för sannolikt att också 

åklagaren, även om denne i slutändan yrkade att Aranyosi skulle överlämnas, kan spela roll i 

denna del även om detta. Men troligtvis är åklagarens roll, att i olika delar av processen, till 

att söka tilläggsinformation från utfärdande stat.194  

  

6.2.5 EU-domstolens avgörande 
Om den verkställande myndigheten har prövat två-stegs testet och funnit att det föreligger 

verklig risk för att utsättas för en omänsklig och förnedrande behandling i den mening som 

avses i artikel 4 Stadgan, om vederbörande överlämnas till medlemsstaten, får detta följande 

konsekvenser: ”Den verkställande rättsliga myndigheten ska (då) skjuta upp sitt beslut om 

överlämnande av den berörda personen till dess att den fått de kompletterande uppgifter som 

gör det möjligt att undanröja förekomsten av en sådan risk. Om denna risk inte kan 

undanröjas inom rimlig tid (reasonable time) ska myndigheterna besluta huruvida det finns 

anledning att avsluta utlämningsförfarandet.” 195 , 196  Skyldigheten att verkställa en 

arresteringsorder kan dock inte upphöra vilket framgår av domskälen.197  

                                                
191 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 89. 
192 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 96. 
193 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 89. 
194 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, jmf. § 34 resp. 38 med § 95 och 
artikel 15.2 rambeslutet.  
195 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104.  
196 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104, den engelska versionen:  
”The executing judicial authority must postpone its decision on the surrender of the individual concerned until it 
obtains the supplementary information that allows it to discount the existence of such a risk. If the existence of 
that risk cannot be discounted within a reasonable time, the executing judicial authority must decide whether the 
surrender procedure should be brought to an end.” De språkliga versionerna avviker inte från varandra.   
197 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 98 och 104. 
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Domstolens sista sats, och orden ”avsluta överlämnandeförfarandet” har dock hittills inneburit 

att svenska domstolar valt att göra just det och därmed ej beviljat överlämnande. Så har skett 

när de ansett att risken inte kunnat undanröjas inom rimlig tid. Denna konsekvens samt andra 

konsekvenser av EU-domstolens dom för verkställande myndighet kommer jag behandla i 

nästa kapitel.  
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7 Konsekvenser av Aranyosi och Căldăraru i svensk 
domstol  

 
I kapitlet avhandlar jag, med exempel från svenska underrätter, vilka praktiska konsekvenser 

Aranyosi och Căldăraru kan få för verkställighet av en europeisk arresteringsorder på 

nationell nivå. Tre möjliga konsekvenser kommer behandlas. Först, en möjlighet eller kanske 

en skyldighet att avsluta överlämnandeförfarandet. Sedan, en möjlighet att skjuta upp 

överlämnandeförfarandet och förena ett frisläppande av den eftersökta personen med villkor 

så att denne inte avviker. Sist kommer möjligheten för verkställande domstol att kräva att 

utfärdande stat utfärdar bindande garantier för en behandling av eftersökt person som är 

förenlig med artikel 4 Stadgan respektive artikel 3 Europakonventionen att klarläggas.  

 
7.1 En de facto ny grund att vägra verkställighet av överlämnande och 

dess förfarande 
Domen innebär vid en första anblick endast en möjlighet för domstolen att skjuta upp 

överlämnande. Domstolen uttalade att skyldigheten att verkställa en arresteringsorder inte kan 

upphöra, bara skjutas upp.198 Trots detta skriver domstolen, i den operativa delen av domen, 

att verkställande myndigheter får besluta huruvida det finns anledning att avsluta 

utlämningsförfarandet om risken för omänsklig eller förnedrande behandlig inte kan 

undanröjas inom rimlig tid genom kompletterande uppgifter. 199  Det förefaller som att 

domstolen med denna mening öppnar upp för att ett avslag är möjligt i andra hand om risken 

inte kan undanröjas inom rimlig tid? Detta skulle i så fall öppna för en de facto möjlighet att 

vägra verkställighet. En sådan tolkning skulle stämma bäst överens med domstolens 

konstaterande att verkställighet av en arresteringsorder inte får leda till att en person 

behandlas omänskligt eller förnedrande.200  Dessa två till synes oförenliga ståndpunkter 

kommer jag undersöka i det närmare nedan.  

 

I en första fas kan de nationella domstolarna endast skjuta upp ett överlämnande. När ett 

sådant beslut tas ska den verkställande myndigheten i enlighet med artikel 17.7 rambeslutet 

underrätta Eurojust201 och förklara skälen till förseningen.202 Då så görs kan nationella 

                                                
198 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 98. 
199 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104.  
200 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 87-88. 
201 ”Eurojust stimulates and improves the coordination of investigations and prosecutions between the competent 
authorities in the Member States and improves the cooperation between the competent authorities of the Member 
States, in particular by facilitating the execution of international mutual legal assistance and the implementation 
of extradition requests.” Eurojust [http://www.eurojust.europa.eu] 2016-04-20. 
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domstolar förlänga frihetsberövande av den eftersökta personen. Myndigheten måste i detta 

avseende säkerställa att tiden för frihetsberövande inte är orimlig (RT 1).203  

 

Vad innebär att tiden för frihetsberövande inte är orimlig? Domstolen hänvisar här till 

Lanigan i vilken domstolen uttalade att bedömningen ska beakta alla omständigheter som är 

relevanta. Bland annat kan den verkställande domstolen väga in den eventuella passiviteten 

hos berörda medlemsstaters myndigheter och om den eftersökta personen har bidragit till 

förfarandets längd eller om han riskerar att avvika. Frihetsberövandets längd i förhållande till 

artikel 17 i rambeslutet kan också vara relevant. I artikeln stadgas att överlämnande 

förfarandet max ska vara avslutat inom 90 dagar efter det att den eftersökta personen gripits. 

Men brottets art och därmed intresset av frihetsberövande så att samhällsmedborgarnas 

säkerhet tryggas måste också vägas mot att inskränkningen av den eftersökta personens 

rörelsefrihet.204  

 

Detta liknar, som Gáspár-Szilágyi observerat, den proportionalitetsanalys som generaladvokat 

Bot gjorde i sitt förslag till avgörande där han vägde intresset av personlig och nationell 

säkerhet mot intresset av ett frihetsberövande.205 Men kravet på proportionalitet av ett 

frihetsberövande vid tillämpningen av en europeisk arresteringsorder framgår också 

uttryckligen av domstolens dom. För att inte hålla den eftersökta personen frihetsberövad på 

obestämd tid, vilket inte vore proportionerligt, ska frihetsberövandet tidsbegränsas.206 

 

Verkställande myndighet måste sedan, då tiden för frihetsberövande förlängts och 

verkställighet skjutits upp, söka kompletterande information från utfärdande myndighet. 

Denna information ska i teorin ska göra det möjligt att  undanröja förekomsten av en sådan 

risk.207 Detta tredje steg innefattar, liksom det tidigare andra steget, att försöka undanröja den 

konkreta risken i förhållande till den eftersökta personen själv.208 I sitt försöka att undanröja 

risk med kompletterande uppgifter liknar detta steg den doktrin Europadomstolen utvecklat 

för trovärdiga förklaringar.209 Därmed övergår också bevisbördan till denna utfärdande stat 

                                                                                                                                                   
202 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 99. 
203 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 100. 
204 Mål C-237/15 PPU, Lanigan, § 59-60. 
205 Gáspár-Szilágyi (2016) s. 215 f.  
206 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 101. 
207 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104.  
208 Gáspár-Szilágyi (2016) s. 216; Se avsnitt 6.2.3. 
209 Detta har redogjorts för i avsnitt 4.1. 
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som har att, omvänt, bevisa att den eftersökta personen inte löper risk för behandling i strid 

med artikel 4 Stadgan.210 

 

Detta tredje steg har tillämpats i praktiken i Sverige. Det framgår av aktbilaga 6 och 7 i Svea 

hovrätts mål Ö 5372-16 att ytterligare ett yttrande, förutom det som inhämtades inför Solna 

tingsrätts prövning, skickades av det rumänska justitiedepartementet inför prövningen i 

hovrätten på förfrågan av den svenska åklagaren.211 Svea hovrätt konstaterade i båda målen 

att: ”Åklagaren har vid upprepade tillfällen begärt upplysningar från rumänska myndigheter 

och också erhållit två yttranden från den rumänska kriminalvården.”212  

 

Vad som sedan sker, den andra fasen, är grundläggande för att förstå Aranyosi och Căldăraru 

och dess potentiella inverkan på nationell rätt. Den verkställande myndigheten måste efter att 

ha erhållit kompletterande information bedöma om förfarandet ska avslutas om risken för 

omänsklig eller förnedrande behandling inte kan undanröjas inom rimlig tid (RT 2).213 Hur 

lång RT 2 blir beror på utfärdande myndighets förmåga att undanröja risken i detta tredje steg 

med beaktande av tidigare tidsåtgång för processen. Därmed är prövningen av RT 2 

sammanlänkad med prövningen av RT 1 vilket inte framgår tydligt av domen.214 Gáspár-

Szilágyi observerade att sambandet ser ut på följande sätt: ”If the assessment of the risk 

cannot be done in ’a resonable time’ (RT 2), the requested person will be held in custody for 

an ’excessive’ period of time (RT 1).”215 

 

Fängelseförhållandena i vissa medlemsstater kommer troligen inte förbättras drastiskt på kort 

tid. Därmed riskerar vissa av medlemsstaterna att kränka artikel 3 Europakonventionen också 

i framtiden.216 Av det följer att den utfärdande staten inte kommer att kunna undanröja risk för 

omänsklig eller förnedrade behandling, även i konkreta fall, på ett trovärdigt sätt (steg två och 

tre i den verkställande myndighetens bedömning). Verkställande myndighet kommer då 

ställas inför det faktum att den inte kommer kunna göra en prövning av RT 2. Den berörda 

                                                
210 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104. 
211 Aktbilaga 7 och 8 i Svea hovrätts mål Ö 5372-16. 
212 Svea hovrätt beslut 2016-09-16 Ö-5368-16, s. 4. 
213 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104. 
214 Gáspár-Szilágyi (2016) s. 216; Korenica och Doli (2016) s. 553. 
215 Gáspár-Szilágyi (2016) s. 216. 
216 Mot bakgrund av att Europadomstolen under hela 2000-talet, men också så sent som i april 2016 för  
Rumäniens del, fastslagit i bland annat pilotmål att problemen med överbeläggning och andra dåliga 
fängelseförhållanden för ett antal medlemsstater är strukturella  till sin natur saknas anledning att tro att dessa 
försvinner den närmaste tiden, avsnitt 4.1.2. 



51 
 

myndigheten får då enligt domen därmed inte längre frihetsberöva den eftersökta personen 

eftersom längden för ett sådant frihetsberövande skulle vara orimligt (överskrida RT 1).217  

 

Det naturliga blir följaktligen för domstolen att häva frihetsberövandet och avsluta 

överlämnandeförfarandet enligt den sista satsen i den operativa delen av domslutet.218  Denna 

sista del är enligt Korenica och Doli inte faktultativ. Enligt dem ska en verkställande 

myndighet i detta läge avsluta förfarandet. Det innebär att de nationella domstolar ska värdera 

absoluta mänskliga rättigheter högre än effektiviteten av principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende.219 En sådan tolkning stämmer bäst överens med den 

operativa delen av domen men också med det absoluta förbud mot verkställighet under dessa 

förhållanden som följer av artikel 4 Stadgan och artikel 3 Europakonventionen. Domstolen 

uttalade också i domskälen att verkställighet av en arresteringsorder inte får leda till att 

eftersökt person behandlas omänskligt eller förnedrande.220 

 

Svenska domstolar har troligen hittills valt att tolka domen på detta sätt. Det framgår av fyra 

beslut från svenska underrätter och som i hovrätten vann laga kraft i den 14 oktober 2016.221 

Både Solna tingsrätt och Svea hovrätt tolkade domstolens dom i två fall som en de facto ny 

grund att vägra verkställighet och avslutade därmed överlämnandeförfarandet eftersom det 

inte fanns anledning att begära ytterligare kompletteringar från de rumänska 

myndigheterna.222 Men det finns en annan möjlig tolkning av Aranyosi och Căldăraru som 

gör det sista stadgandet i domslutet fakultativt och inte obligatoriskt. Denna möjlighet ska nu 

jag behandla i nästa avsnitt.  

 

7.2 Möjlighet att skjuta upp överlämnande och förena frisläppande med 
villkor 

Domstolens uttalanden om att ”avsluta överlämnandeförfarandet” kan också tolkas som ett 

fakultativt stadgande. Det finns nämligen ett alternativ till att avsluta detta. Även om RT 1 

inte kan förlängas på obestämd tid, som jag observerat ovan, kan ett frigivandet förenas med 

de åtgärder som myndigheten bedömer vara nödvändiga för att undvika att personen 

                                                
217 Jmf. Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 100 med 104. 
218 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104. 
219 Korenica och Doli (2016) s. 553. 
220 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 88. 
221 Rättsfallens faktiska bakgrund presenterades i avsnitt 1.1. 
222 Solna TR slutligt beslut B 2767-16, Solna tingsrätts beslut 2016-05-18 mål B 2768-16 , Svea hovrätts beslut 
2016-09-16 mål Ö 5372-16,  Svea hovrätt slutligt beslut Ö-5368-16.  
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avviker.223 På detta sätt kan det tredje steget upprepas igen om inte domstolen beslutar att det 

finns anledning att avsluta överlämnandeförfarandet. 224  Därmed ska den verkställande 

myndigheten: ”(…) säkerställa att de nödvändiga materiella villkoren för ett faktiskt 

överlämnande av personen föreligger så länge något slutgiltigt beslut om verkställande av den 

europeiska arresteringsordern inte har fattats.”225  

 

Jag har avsnittet ovan konstaterat att risken för att kränka artikel 3 Europakonventionen i 

vissa fall inte på ett trovärdigt sett kommer kunna undanröjas. När så sker är det, som jag 

tolkar EU-domstolen, möjligt att inte avsluta överlämnandeförfarandet och istället ålägga den 

eftersökta personen restriktioner i sin rörelsefrihet. Något sådant borde också vara lagenligt 

eftersom rörelsefrihet som stadgas i artikel 6 Stadgan enligt artikel 52.1 Stadgan inte är en 

absolut rättighet. Artikel 6 Stadgan motsvarar i detta hänseende artikel 5 Europakonventionen 

vilken enligt dess ordalydelse kan begränsas.226 

 

När den verkställande myndigheten kan bestämma sig för att avsluta överlämnandeförfarandet 

respektive när det kan bli aktuellt att förena ett frisläppande mot villkor, framgår inte av 

domstolens dom. Men möjligen kan verkställande myndighet återigen komma att fästa 

avseende vid brottets art och göra en proportionalitetsbedömning liknande den som kan göras 

för ett frihetsberövande. Där kan man väga intresset av personlig och nationell säkerhet mot 

intresset av rörelsefrihet.227 Som exempel kan man ta de svenska besluten i vilket sådant 

övervägande möjligen gjordes.  

 

Männen dömts i Rumänien för deltagande i kriminell organisation och handel med narkotiska 

preparat till fem års fängelse. Men det var knappast fråga om några förhärdade 

yrkeskriminella. Enligt deras berättelse, som inte ifrågasattes av åklagaren, såldes de 

narkotiska preparaten helt öppet i affär, intill länsstyrelsen och polisen. Det ifrågasattes inte 

heller att männen i den rumänska processen nekats utredning och andra åtgärder som kunnat 

ge stöd för deras invändningen att det rörde sig om straffri hantering av cannabis.228 En av de 

                                                
223 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 102 med hänvisning till Mål C-
237/15, Lanigan, § 61. 
224 Se Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104. 
225 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 102; jmf Mål C-237/15 PPU, 
Lanigan, § 63. 
226 Förklaringen till Stadgan, artikel 6, EUT C 303 14.12.2007 s. 19. 
227 Detta har behandlats i avsnitt 7.1. 
228 Solna tingsrätt beslut 2016-05-18, B 2767-16 och Solna tingsrätt beslut 2016-05-18,  B 2768-16. 
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eftersöktas, O.C-D., bidrag till handeln med produkterna hade endast bestått i att göra 

etiketter.229 

 

Kanske valde domstolarna att avsluta överlämnandeförfarandet istället för att förena 

frisläppandet med villkor som ska se till så att personerna inte avviker eftersom de tyckte att 

brotten var av mindre allvarlig natur. Mot en sådan tolkning står det faktum att domstolarna 

inte alls resonerade på detta sätt. Troligare är att domstolarna såg EU-domstolens dom som en 

de facto skyldighet att avsluta och därmed inte bevilja överlämningen.230  

 

Att göra en tolkning som innebär att verkställighet skjuts upp hade dock stämt bäst överens 

med EU-domstolens påstående att verkställighet aldrig kan upphöra, bara skjutas upp. Här 

skyddas mänskliga rättigheter tills risken för behandling i strid med artikel 3 

Europakonventionen undanröjts. Men tolkning skulle också ta hänsyn till principerna om 

ömsesidigt erkännande respektive förtroende.  

 

Härnäst och slutligen ska jag undersöka om verkställande myndighet ändå kan besluta om 

överlämnande trots skyldigheten eller möjligheten att skjuta upp eller avsluta 

överlämnandeförfarandet. En sådan möjlighet finns om verkställande myndighet kan kräva att 

utfärdande medlemsstat lämnar bindande garantier om en behandling av den eftersökta 

personen som är förenlig med artikel 4 Stadgan respektive artikel 3 Europakonventionen.  

 

7.3 Ingen möjlighet att besluta om överlämnande på villkor om bindande 
garantier 

Solna tingsrätt övervägde om den kunde överlämna O.C-D och O.C till Rumänien på villkor 

att den utfärdande staten lämnar bindande garantier om en behandling i fängelse som är 

förenlig med artikel 3. Tingsrätten fann dock att inget utrymme fanns för detta enligt 

arresteringsorderlagen och att detta dessutom skulle vara svårförenligt med EU-domstolens 

dom Melloni.231 Svea hovrätt prövade inte detta alternativ.232 

 

                                                
229 Solna tingsrätt beslut 2016-05-18,  B 2767-16. 
230 Se avsnitt 7.1. 
231 Solna tingsrätt beslut 2016-05-18, B 2767-16 och Solna tingsrätt beslut 2016-05-18, B 2768-16. 
232 Svea hovrätts beslut 2016-09-16, Ö 5372-16 och  Svea hovrätts beslut 2016-09-16,  Ö-5368-16. 
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Det är riktigt att arresteringsorderlagen inte erbjuder denna möjlighet.233 Det är också sant att 

EU-domstolen i Melloni uttalade att verkställighet av överlämnande endast får underställas de 

villkor som anges i artikel 5 rambeslutet.234 Detta ställningstagande har också upprepats av 

EU-domstolen i en mängd rättsfall.235 Artikel 5 rambeslutet föreskriver att garantier skall 

lämnas av den utfärdande staten i vissa särskilda fall. Dessa är uppräknade i tre punkter. Den 

första gäller utevarodom, där den utfärdande myndigheten måste ge, om den verkställande 

myndigheten kräver det, den eftersökte tillfälle till en förnyad prövning av beslutet och bli 

dömd i sin närvaro. Den andra gäller garantier för att ett livstidsstraff ska kunna omvandlas i 

utfärdande medlemsstat eller att staten ska kunna tillämpa sådana åtgärder som kan ge 

benådning. Slutligen kan verkställande myndighet enligt tredje punkten kräva garantier för att 

medborgare i det verkställande landet ska få avtjäna sitt straff där och inte i utfärdande stat. 

Därmed saknas det möjlighet att för den verkställande medlemsstaten kräva att den utfärdande 

medlemsstaten utfärdar bindande garantier för en behandling i fängelse som är förenlig med 

artikel 3 Europakonventionen.  

 

Den hänskjutande domstolen i Aranyosi och Căldăraru frågade specifikt EU-domstolen om 

möjligheten att kräva garantier i detta hänseende.236 Domstolen svarade dock inte direkt på 

denna fråga utan valde att besvara den generellt med sin postpone-doktrin.237 Därmed drar jag 

samma slutsats som Solna tingsrätt. Det saknas förutsättningar för att verkställande myndighet 

i enlighet med artikel 5 rambeslutet kan kräva att utfärdande myndighet lämnar bindande 

garantier för att eftersökt person tillförsäkras en behandling i fängelse som är förenlig med 

artikel 4 Stadgan respektive artikel 3 Europakonventionen vid överlämnande. 

Medlemsstaterna i detta avseende därmed fortfarande bundna vid principen om ömsesidigt 

förtroende.  

 

 

 

 

 

 
                                                
233 Se 2 kap. 3 § 2 p. arresteringsorderlagen som hänvisar till 3 kap. 2 § om särskilda villkor för överlämnande av 
svenska medborgare i vissa fall.  
234 Mål C-399-11, Melloni, § 38. 
235 Mål C-237/15 PPU, Lanigan, § 36 och däri angiven rättspraxis. 
236 Avsnitt 5.2.1. 
237 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 104. 
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8 Sammanfattning, avslutande analys och synpunkter de 
lege ferenda 

 
I kapitlet sammanfattar jag det svar rättsutredningen i uppsatsen givit. Dessa resultat 

analyseras sedan utifrån de konstitutionella principer som uppställts i kapitel 2. Slutligen ger 

jag ett antal förslag på förbättringar inom rättsområdet och klarlägger vilket organ som är 

behörig att vidta dessa åtgärder.   

 
8.1 Sammanfattning 
Ska eller kan verkställande myndighet, domstol i Sverige, vägra verkställa överlämnande 

enligt en europeisk arresteringsorder om det för denna domstol finns anledning att tro att en 

eftersökt person riskerar att utsättas för omänskliga eller förnedrande förhållanden under 

frihetsberövande i utfärdande medlemsstat, om överlämnande verkställs? Frågan är konkret 

men jag har i uppsatsen visat att svaret är beror på utfallet av en principiell fråga. Svaret 

måste förena motstående konstitutionella principer: Principerna om ömsesidigt erkännande 

respektive förtroende med absoluta mänskliga rättigheter.  

 

Huvudregel och undantag i frågan stadgas för Sveriges del i arresteringsorderlagen. Denna 

svenska lag är resultatet av ett införlivat rambeslut, en sekundärrättsakt från EU. Rambeslutet 

etablerar en stark huvudregel men ett svagt och oklart undantag. Huvudregel är att 

verkställighet ska ske. Denna regel bygger på tillämpning av principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende som garanterar unionsrättens särart och företräde samt 

brottsbekämpningens effektivitet. Undantaget stadgas indirekt i artikel 1.3 rambeslutet och 

hänvisar till artikel 6 FEU. Denna artikel i primärrätten spelar härmed en central roll i 

unionen. Den hänvisar till mänskliga rättigheter i form av Stadgan och Europakonventionen. I 

dessa konstitutionella regler uppställs förbud mot utvisning och utlämning om en människa, i 

det land hon ska skickas tillbaka till, riskerar att utsättas för behandling som kränker rätten till 

liv respektive tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandlig. När ska huvudregeln 

om verkställighet ge vika för undantaget och absoluta mänskliga rättigheter ta prioritet över 

principen om ömsesidigt erkännande respektive förtroende?   

 

Genom konstruktionen med en stark huvudregel och ett svagt undantag ger rambeslutet 

principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende prioritet. Jag har i uppsatsens 

kapitel 3 och 4 visat att detta, i förlängningen genom HD:s praxis, gett principerna om 
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ömsesidigt erkännande och förtroende prioritet i svensk rätt, även om det enligt 

Europadomstolens praxis finns goda argument för motsatsen. Rättsläget såsom det fastslagits 

av HD är gällande rätt. Men varken den konkreta eller den principiella frågan får sitt 

slutgiltiga svar genom svensk praxis eller konventionspraxis. Rättsfrågan är nämligen primärt 

knuten till unionsrätten. Fram tills nyligen utgjorde dock avgöranden från HD den enda 

vägledning svenska domstolar hade på området.  

 

I kapitel 5 förstärkte jag bilden av rambeslutet som den primära rättskällan för hur den 

europeiska arresteringsordern ska tolkas och tillämpas. Därefter visade jag att två förändringar 

inom unionsrätten öppnade för ett ändrat rättsläge. Dels fick Stadgan bindande verkan och 

blev del av primärrätten genom Lissabonfördraget. Dels fick EU-domstolen möjlighet att 

tolka sekundärrättsakter från den tredje pelaren och därmed i förlängningen artikel 1.3 

rambeslutet.   

  

I kapitel 6 kartlade jag hur EU-domstolen har behandlat detta konstitutionella problem. EU-

domstolen har tidigare givit principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende 

prioritet över mänskliga rättigheter på straffrättens område. I rättsfallet Aranyosi och 

Căldăraru ändrade dock domstolen denna balans. Under extraordinära omständigheter kan 

principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende ge vika för absoluta mänskliga 

rättigheter.  

 

Den slutsatsen är på ett konkret plan möjlig att dra genom att läsa den sista satsen i den 

operativa delen av domslutet. Där öppnade domstolen de facto för ny möjlighet att vägra 

verkställighet. EU-domstolen uttalade att om risken för behandling i strid med artikel 4 

Stadgan (artikel 3 Europakonventionen) inte kan undanröjas inom rimlig tid, ska 

verkställande myndighet besluta huruvida det finns anledning att avsluta 

överlämnandeförfarandet. Denna nya möjlighet utnyttjades av fyra svenska underrätter som 

underkände två europeiska arresteringsorder utfärdade i Rumänien. En stat som, liksom flera 

andra medlemsstater, har dömts i Europadomstolen ett flertal gånger för brott mot artikel 3 

Europakonventionen. Fångarna i statens fängelser har utsatts för omänsklig och förnedrande 

behandling under stora delar av 2000-talet och dessa problem kvarstår än idag. Underrätterna 

valde troligen att tolka domen som en skyldighet att under dessa förhållanden avsluta 

överlämnandeförfarandet. Denna tolkning av domen stämmer bäst överens med dess 

operativa del men också med det absoluta förbud mot verkställighet under dessa förhållanden 
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som följer av artikel 4 Stadgan respektive artikel 3 Europakonventionen. Domstolen uttalade 

också i domskälen att verkställighet av en arresteringsorder inte får leda till att eftersökt 

person behandlas omänskligt eller förnedrande. 

 

Men som jag visat i avsnitt 7.2 kan domen också tolkas som en möjlighet att skjuta upp 

överlämnande. Jag anser alltså att domstolen inte har en skyldighet att avsluta 

överlämnandeförfarandet vilket har hävdats av Korenica och Doli. I så fall ska verkställande 

myndighet fortsätta begära kompletterande information från utfärdande stat. Om den 

verkställande myndigheten väljer denna väg ska också frisläppande av den eftersökta 

personen förenas med någon form av kontroll så att den eftersökta personen inte avviker i 

enlighet med EU-domstolens dom Lanigan. En sådan tolkning stämmer bäst överens med 

domstolens påstående att verkställighet aldrig kan upphöra, bara skjutas upp.  

 

Som jag tolkar rättsläget finns därmed två möjliga utfall av Aranyosi och Căldăraru som 

verkställande myndighet måste ta hänsyn till. Det är oklart om detta egentligen var vad EU-

domstolen avsåg i Aranyosi och Căldăraru. Det är också oklart vilket av dessa alternativ EU-

domstolen föredrar. Sammantaget gör detta rättsfallet Aranyosi och Căldăraru svårtillämpat. 

 

I avsnitt 7.3 har jag i uppsatsen slutligen visat att de konstitutionella principerna inte heller 

kan förenas genom att verkställande myndigheter beslutar om överlämnande på villkor att den 

utfärdande staten lämnar bindande garantier. Att kräva dessa garantier är oförenligt med både 

rambeslutets ordalydelse och domstolens praxis. 

 

8.2 Att förena ömsesidigt erkännande respektive förtroende med 
absoluta mänskliga rättigheter 

EU-domstolen försökte i Aranyosi och Căldăraru lösa det konstitutionella problem 

rambeslutet skapar genom att försöka förena de motstående konstitutionella principerna.  

Principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende stod mot absoluta mänskliga 

rättigheter i form av skydd mot omänsklig eller förnedrande behandling. Hur blev utfallet i 

praktiken? 

  

Solna tingsrätt och Svea hovrätt valde att tolka Aranyosi och Căldăraru som en de facto 

möjlighet att underkänna överlämningsförfarandet. Domstolarna avslutade det. Därmed har de 

inskränkt principerna om ömsesidigt erkännande respektive förtroende. Domstolarna har 
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därför antagit den möjlighet EU-domstolen erbjudit och utmanat unionsrättens företräde och 

särart.  

 

Konsekvenserna av dessa, och eventuella framtida domar, kan bli att systemets effektivitet 

hotas. Inte bara i förhållande till medlemsstaten Rumänien utan potentiellt för alla de 

medlemsstater som har systematiska brister i sina fängelsesystem.238 Att förverkliga den 

materiella straffrätten kan bli svårare inom unionen. Konsekvenserna kan konkret mutatis 

mutandis bli de som generaladvokat Bot varnade för i sitt förslag till avgörande om 

tillämpningen av N.S m.fl. på straffrättens område. Den nya grunden får tillföljd att en person 

som misstänks för eller har begått ett brott i en annan medlemsstat inte kan skickas tillbaka dit 

för att lagföras eller verkställas sitt straff, om det finns verklig risk för att hens absoluta 

mänskliga rättigheter riskerar att kränkas där. Personen kan heller inte lagföras i den 

verkställande medlemsstaten. Gärningen blir därför i praktiken straffri.239 I detta hänseende 

kan det heller inte uteslutas att eftersökta personer ser chansen att undandra sig straff i 

utfärdande medlemsstat och flyr till en annan medlemsstat där de inte överlämnas. Dessa 

medlemsstater skulle då bli tillflyktsstater som inte bestraffar de gärningar för vilka det har 

utfärdats en europeisk arresteringsorder.240  

 

Det andra alternativet är att skjuta upp verkställighet. Det är både bättre ur 

effektivitetssynpunkt och för att bevara unionsrättens företräde och särart. Men i  praktiken 

borde denna tillämpning dock riskera att utmynna i samma slags effektivitetsproblematik som 

beskrivits ovan. Om inte fängelseförhållandena förbättras kommer den verkställande 

myndigheten få svårt att motivera att överlämnandeförfarandet inte avslutas utan förlängs 

gång på gång.  

 

Sett ur perspektivet av mänskliga rättigheter är dock avgörandet ett framsteg. Både Sverige 

och EU har förbundit sig att respektera mänskliga rättigheter genom att ge 

Europakonventionens och Stadgan en central plats i sina konstitutionella ramverk. Artikel 4 

Stadgan motsvarar artikel 3 Europakonventionen. Dessa artiklar föreskriver ett absolut förbud 

mot utvisning och utlämning om mänskliga rättigheter riskeras i utfärdande stat. Detta 

                                                
238 Jmf. avsnitt 4.1.2. 
239 Se generaladvokat Bots förslag till avgörande i förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 
Căldăraru, § 56-60. 
240  Se generaladvokat Bots förslag till avgörande i förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 
Căldăraru, § 63. 
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absoluta förbud ska medlemsstaterna ta hänsyn till när medlemsstaterna tillämpar EU-rätt 

enligt artikel 53 Stadgan. Förutsättning för att Sverige och EU ska kunnas sägas respektera 

detta förbud inom ramen för den europeiska arresteringsordern är att verkställande myndighet 

har möjlighet att underkänna överlämnande med grund i absoluta mänskliga rättigheter. En 

strikt skyldighet att verkställa en europeisk arresteringsorder, och att därmed strikt prioritera 

systemets effektivitet och unionsrättens företräde och särart, är oförenligt med absoluta 

mänskliga rättigheter. EU-domstolen har insett att effektiviteten behöver begränsas för att 

förhindra förtryck av individen. Som Solna tingsrätt och Svea hovrätt följaktligen tolkade 

Aranyosi och Căldăraru i sina beslut ska numera absoluta mänskliga rättigheter ges prioritet. 

 

Men mot bakgrund av den möjlighet verkställande domstolar har att istället skjuta upp 

verkställighet är det dock fortfarande osäkert om balansen definitivt förskjutits till fördel för 

mänskliga rättigheter, till nackdel för principerna om ömsesidigt erkännande och förtroende. I 

det avseendet anser jag att EU-domstolens försök att förena de konstitutionella principerna i 

Aranyosi och Căldăraru inte var framgångsrikt.  

 

I detta avseende finns ytterligare en relevant aspekt av Aranyosi och Căldăraru. Det är att 

effekten av EU-domstolens tolkning som huvudregel inträder från rättsaktens ikraftträdande. 

Det innebär att EU-domstolens tolkning har retroaktiv effekt. 241  Domstolen har i 

undantagsfall begränsat denna verkan till att effekten inträder ex nunc, från och med tiden för 

domen.242  Domstolen resonerar dock inte om detta i Aranyosi och Căldăraru  vilket innebär 

att effekten av tolkningen ska följa huvudregeln och ha retroaktiv verkan.  Sedan 13 juni 2002 

har rambeslutet varit gällande svensk rätt. Ett okänt antal överlämnade personer243 har därmed 

fått sina mänskliga rättigheter kränkta genom att inte få sin verkställighet av överlämnande 

uppskjuten eller de facto vägrad i enlighet med Aranyosi och Căldăraru. Denna 

institutionaliserade kränkning av absoluta mänskliga rättigheter måste betraktas som mycket 

allvarlig.  

 

                                                
241 Mål C-435/00, Kühne & Heitz, § 22. 
242 Mål C-43/75, Defrenne, § 69-75; Scheiman (2015) s. 769. 
243 Det vore intressant att undersöka hur många personer det kan röra sig om. Men en sådan undersökning ligger 
dock utanför syftet med denna uppsats.  Likaså ligger det utanför uppsatsens syfte att undersöka om någon form 
av skadestånd, baserat på konventionsrätten eller unionsrätten, i dessa fall kan utgå.  
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8.3 Synpunkter de lege ferenda 
I Aranyosi och Căldăraru har EU-domstolen inte skapat en ny grund inom rambeslutet för att 

vägra verkställighet med hänsyn till absoluta mänskliga rättigheter. Men de facto finns en 

sådan grund. Detta resonemang visar att denna domstol inte kan presentera en juridisk lösning 

som förenar respekten för absoluta mänskliga rättigheter med principerna om ömsesidigt 

erkännande respektive förtroende med ett förutsägbart resultat.  

 

Detta resonemang knyter givetvis an till ett större konstitutionellt sammanhang där 

”förrättsligande” av politiken blivit allt vanligare.244 Ett utförligt resonemang om detta ligger 

dock utanför både uppsatsens syfte och ramar. Men enligt min mening är EU-domstolens 

avgörande Aranyosi och Căldăraru ett exempel på det Brännström menar när hon säger att: 

”En del av förrättsligandet av politiken har (…) ägt rum på transnationella domstolars initiativ 

eftersom de har utvidgat de transnationella regelverkens tillämpningsområde på sätt som de 

politiska instanserna inte hade räknat med. Detta har varit en konsekvens av att det är 

transnationella domstolar som tolkar innebörden och omfattningen av medlemsstaternas 

åtaganden, inte medlemsstaterna själva.”245 

 

Att ge någon av dessa konstitutionella principer prioritet i den svåra balansgång mellan 

intresse av brottsbekämpning och unionsrättens företräde och särart mot intresset av absoluta 

rättigheter är inte domstolars funktion. Domstolarna ska tolka och tillämpa gällande rätt.246 

Självklart är denna fråga komplicerad. Men utgångspunkten måste enligt min mening vara 

denna: Domstolar har inte ett demokratiskt mandat att avgöra denna fråga. En förändring av 

regleringen måste ske på lagstiftningsnivå.  

 

Ett första alternativ är det Europadomstolen har föreslagit för att få bukt med de strukturella 

problem som fängelserna i vissa medlemsstater har. Domstolen har rekommenderat att 

staterna i högre utsträckning borde använda icke frihetsberövande straff som alternativ till 

fängelse.247 Det återstår att se om medlemsstaterna följer denna uppmaning. Men enligt min 

mening bör också den europeiska arresteringsordern reformeras.  

 

                                                
244 Brännström (2011) s. 17. 
245 Brännström (2011) s. 17; Se avsnitt 5.2 och kommissionens uttalande att rådets inte hade för avsikt att göra 
artikel 1.3 rambeslutet till en specifik grund för avslag.  
246 Derlén m.fl. (2016) s. 494. 
247 Varga and Others v. Hungary den 10 juni 2015, § 104 - 105 och däri angiven rättspraxis. 
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Lagen är krånglig och svårtillämpad eftersom dess, för uppsatsen, relevanta undantag i 2 kap. 

4 § 2 p. arresteringsorderlagen hänvisar till konventionsrätten. Europakonventionen har bara 

indirekt relevans för att besvara den konkreta frågan om verkställighet får vägras. 

Arresteringsorderlagens tyska motsvarighet IRG:s bestämmelse är mer lättförstålig i det 

avseendet. Den hänvisar tydligare till artikel 1:3 i rambeslutet och till EU-rätten.248 En 

reformering av lagen i detta hänseende skulle möjligtvis fylla en pedagogisk funktion men 

skulle inte göra skillnad i praktiken. Den primära rättskällan för att avgöra om verkställighet 

kan vägras eller garantier lämnas finns ju alltjämt i rambeslutet.  

 

Jag ansluter mig därför till generaladvokat Bot som menade att unionens institutioner måste 

agera i frågan.249 I artikel 82 FEUF finns rättslig grund för ett sådant initiativ. Men hittills, 

under alla år som dessa problem varit kända, har varken kommissionen eller rådet lagt förslag 

till en reformerad europeisk arresteringsorder som adresserar problemen uppsatsen 

behandlar.250 Inte heller har jag, vid sökningar i Eur-lex, kunnat se att något sådant kommit 

tillstånd efter Aranyosi och Căldăraru. Jag anser att detta bör ske snarast. 

 

En eventuell reform bör ta hänsyn till slutsatserna i avsnitt 7.3. Den bör därmed föreslå att 

verkställande rättsliga myndigheter i medlemsstaterna kan kräva att utfärdande myndighet 

lämnar bindande garantier. Sådana garantier ska kunna avse att eftersökt person tillförsäkras 

en behandling i fängelse som är förenlig med artikel 4 Stadgan eller med de absoluta 

rättigheter som i det konkreta fallet riskeras. Denna reform skulle så långt det är möjligt 

förena de konstitutionella principerna. En sådan reform skulle också skänka regleringen större 

demokratisk legitimitet och är därmed önskvärd.  

 

 

 

 

 

 

                                                
248 Se 73 § IRG där det framgår att det inte är tillåtet att lämna ömsesidig rättslig hjälp om det strider mot de 
principer som uttrycks i artikel 6 FEU eller mot väsentliga principer i den tyska rättsordningen, citerat i förenade 
målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, § 27. 
249 Generaladvokat Bots förslag till avgörande i förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 
Căldăraru, § 181. 
250 Se generaladvokat Bots förslag till avgörande i förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 
Căldăraru, § 181. 
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