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Förord av J.A.E. Vervaele, samordnare för expertgruppen för uppföljningen 
av Corpus Juris-projektet 

På initiativ av Europeiska gemenskapernas kommission arbetade 1995-1996 en ex-
pertgrupp  – under ledning av Mireille Delmas-Marty – med ett projekt om en Cor-
pus Juris på områdena straffrätt och straffprocessrätt.  Projektets syfte var att inom 
ramen för ett europeiskt rättsligt område utforma vägledande principer för det 
straffrättsliga skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen.  Det var inte 
gruppens uppgift att utarbeta en modellstrafflag eller en modellstraffprocesslag.  De 
franska och engelska versionerna av Corpus Juris publicerades år 1997; därefter har 
Corpus Juris översatts till de flesta europeiska språken.1  Förslaget har sedermera 
diskuterats vid olika konferenser och har väckt såväl politiskt intresse som upp-
märksamhet i medierna.  Corpus Juris har i vart fall tjänat en funktion: förslaget har 
initierat en offentlig debatt om rollen för straff- och straffprocessrätt i den europeis-
ka integrationsprocessen.  Vilka europeiska intressen skall ges ett skydd genom 
straffrättsliga medel och hur detta skydd bör organiseras så att dess effektivitet kan 
garanteras i ett europeiskt rättsligt område? 

Corpus Juris förordar väsentligen en blandad regim: nationella moment och ge-
menskapsmoment skall samverka på det sättet, att det är medlemsstaterna och inte 
Europeiska unionen som skall tillämpa den straffrättsliga lagstiftningen.  Åtta 
brottstyper med tillhörande påföljder har aviserats i Corpus Juris för att skydda Eu-
ropeiska unionens ekonomiska intressen.  För brottsutredning och lagföring föreslås 
att en europeisk åklagarmyndighet (EÅM) tillskapas; den skall bestå av en europa-
åklagare (EÅ) och biträdande europeiska åklagare (BEÅ) i medlemsstaterna.  EÅM 
skall ha befogenhet att utföra sina lagföringsuppgifter på hela Europeiska unionens 
territorium.  EÅM:s befogenheter kommer i praktiken att utövas främst i medlems-
staterna.  Dessa befogenheter är identiska i alla femton EU-medlemsstaterna.  En 
oberoende och opartisk domare kommer att utöva tillsyn (judiciell kontroll) över 
lagföringens förberedande stadium; denna domare kallas för ”frihetsdomare” och 
skall nomineras av respektive medlemsstat.  Rättegångar för brott mot Corpus Juris 
skall äga rum i nationella domstolar.  I detta avseende tillhandahåller Corpus Juris 
endast de rättsliga regler som berör den judiciella kontrollen och den processrättsli-
ga kontradiktoriska principen.  Den blandade regimen som förordats av Corpus Juris 
innehåller föreslag, som syftar till att höja effektiviteten och skyddsnivån i med-
lemsstaternas straff- och straffprocessrättsliga system, allt inom ramen för ett euro-
peiskt rättsligt område och i perspektivet av de europeiska ekonomiska intressen.  
För att uppnå dessa syften har expertgruppen efterlyst gemensamma nämnare för 

 
1 Corpus Juris, introducing provisions for the purpose of the financial interests of the European 

Union, under the direction of Mireille Delmas-Marty, Economica, Paris, 1997.  
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de olika straffrättsliga traditioner i medlemsstaterna.  Resultatet, som läggs fram i 
Corpus Juris, kommer att medföra viktiga konsekvenser för den internationella 
straffrätten.  I stället för en klassisk modell med mellanstatligt samarbete (judiciellt 
samarbete, utlämning o.s.v.), bygger Corpus Juris’ modell för en strafflag på den 
europeiska territorialiteten: en europeisk arresteringsorder, brottsutredningar som 
äger rum inom ett europeiskt rättsligt område, överföring av frihetsberövade perso-
ner o.s.v. 

Harmoniseringen av straffrätt och straffprocessrätt, ävensom straffrättslig integra-
tion på regionnivån, förblir politiskt känsliga frågor ägnade att framkalla olika reak-
tioner från såväl jurister som politiker.  De politiska makthavarna i medlemsstater-
na är välmedvetna om att den europeiska integrationsprocessen skulle innebära nya 
uppmaningar för kriminalpolitiken och reformer är nödvändiga.  Detta har resulte-
rat i den nya tredje pelaren och de krav som uppställts, genom Amsterdamfördra-
get, på ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.  Det kan hävdas att de instru-
ment som redan nu är gällande är tillräckliga och existerande problem kan åtgärdas 
genom konventioner för rättsligt samarbete inom ramen för den tredje pelaren, så 
fort dessa konventioner ratificeras.  Det kan utan tvekan också hävdas att Corpus 
Juris skulle innebära inte bara grundläggande konstitutionella reformer i medlems-
staterna, utan också reformer i den straffrättsliga lagstiftningen, den straffprocess-
rättsliga lagstiftningen och rättsväsendets organisation.  I sina resolutioner av 12 
juni och 22 oktober 1997 begärde Europaparlamentet att Kommissionen skulle un-
dersöka huruvida Corpus Juris kan genomföras.  Europeiska kommissionens enhet 
för samordning av åtgärder mot bedrägeri (UCLAF)2 finansierade sedan ett studie-
projekt om uppföljningen av Corpus Juris (Suivi du Corpus Juris).  Studien skulle 
undersöka Corpus Juris’ eventuella effekter på gällande nationell rätt med sikte på 
att implementera Corpus Juris samt förutsättningarna för att genomföra de förslag 
som lagts fram i Corpus Juris.  Dessa förslag eftersträvar att åstadkomma ett effek-
tivt, avskräckande och proportionerligt skydd för gemenskapsintressen i enlighet 
med bestämmelserna i fördraget. 

Studien har organiserats kring två huvudtemata.   Det första temat behandlar frå-
gor om Corpus Juris’ genomförbarhet i relation till medlemsstaternas nationella lag-
stiftningar.  Artiklarna i Corpus Juris analyseras var för sig i fråga om respektive arti-
kels förenlighet med medlemsstaternas konstitutionella, straffrättsliga och straff-
processrättsliga ordningar.  Denna del av studien har genomförts i alla femton med-
lemsstaterna.  Det andra temat fokuserar på särskilda frågor som berör det horison-
tella samarbetet mellan medlemsstaterna samt det vertikala samarbetet mellan med-
lemsstaterna och Europeiska unionen.  För varje frågor har undersökningen omfat-

 
2 Numera OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), se Kommissionens beslut, förordning 1973/99 och 

förordning 1974/99 samt det interinstitutionella avtalet, EGT L 136, 31.5.1999. 
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tat en grupp representativa länder.  För en av frågorna, vilken berör affärshemlig-
het, banksekretess och överklagande av avslag för begäran om rättslig hjälp, har 
Schweiz också inkluderats i studien.   

Arbetet med uppföljningen av Corpus Juris har genomförts på tre nivåer och har 
karakteriserats av en hög grad av interaktiviteter.  Det finns kontaktpunkter i varje 
medlemsstat (samt Schweiz i en fråga), rapportörer som författar komparativa ana-
lyser samt experter som samlats i en verkställande kommitté med uppgift att leda 
forskningen och sammanfatta resultaten.  Finansieringen för hela projektet har be-
viljats ”Centre for the Enforcement of European Law” vid Utrechts universitet un-
der ledning av professor dr. J.A.E. Vervaele.  Professor M. Delmas-Marty har utsetts 
som ansvarig för den slutliga syntesen och den verkställande kommittén har arbetet 
under hennes vetenskapliga ledning.  Studien har genomförts på tämligen kort tid,  
d. v. s. mellan mars 1998 och september 1999. 

Resultaten av studien har uppvisat värdefull information om straffrättssystemen i 
medlemsstaterna.  Systemen har i första hand analyserats med utgångspunkt från 
Corpus Juris (1997 års utkast); i andra hand har möjligheter för och hinder mot det 
horisontella och vertikala samarbetet lyfts fram.   Såväl studiegruppen, Europapar-
lamentet som OLAF fäster stor vikt vid att tillgängliggöra forskningsresultat för en 
bred publik.  Öppenheten kommer att bidra till ökad kvalitet i både den offentliga 
debatten och det politiska arbetet samt lagstiftningsarbetet som grundar sig på des-
sa forskningsresultat.  Studiegruppens verkställandekommitté har dragit sina egna 
slutsatser om debatten och om uppföljningens resultat, varför har verkställande 
kommittén ändrat Corpus Juris’ lydelse på vissa punkter.  Dessa har omfattat såväl 
ändringar i sak som förbättringar i tekniskt hänseende.  Detaljerad diskussioner om 
förslag till ändringar i Corpus Juris har ägt rum vid ett möte i Florens (6 och 7 maj 
1999).  Deltagarna i mötet har varit samtliga forskare som involverats i studiegrup-
pen för uppföljningen av Corpus Juris, representanter från juristföreningar för skyd-
det av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen samt representanter från 
en grupp försvarare som arbetar med de för brott misstänktas rättigheter (”Defence 
Rights” Group), en grupp som etablerats på initiativ av Europeiska kommissionen. 

Resultaten av studien om uppföljningen av Corpus Juris har publicerats i fyra vo-
lymer.  Volym 1 innehåller en slutlig syntes (Corpus Juris – sin nödvändighet, legi-
timitet och genomförbarhet) och fyra horisontella komparativa synteser om genom-
förbarhet av Corpus Juris (1997 års utkast) i relation till de nationella lagstiftningar i 
medlemsstaterna.  Som en bilaga till den slutliga syntesen finns bl. a. en översikt i 
tabellform med jämförelser mellan 1997 års Corpus Juris och nationell rätt samt en 
ny version av Corpus Juris.  Volymen avslutas med ett antal promemorior från le-
damöter i verkställande kommittén.  Dessa promemorior har berört frågan om 
eventuella rättslig grunder för att införa Corpus Juris i gemenskapsrätten, i synner-
het om artikel 280 EG, som införts genom Amsterdamfördraget.  Volymer 2 och 3 
innehåller nationalrapporterna från de femton medlemsstaterna om de 35 artiklarna 
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i 1997 år Corpus Juris.  Volym 4 behandlar uteslutande om frågor som berör det hori-
sontella samarbetet och det vertikala samarbetet.  Under rubriken ”horisontellt sam-
arbete” behandlas bl. a. utformningen av rättslig hjälp, förfarandet för rättslig hjälp 
(inklusive sekretess och överklagande) och bevismaterial som anskaffats utomlands.  
Under rubriken ”vertikalt samarbete” diskuteras frågor om bl. a. tillåtlighet av be-
vismaterial och bevisvärdering, Kommissionens rättsliga ställning i brottmål, Kom-
missionens roll i samband med begäran om att en främmande stat skulle vidta vissa 
åtgärder som utgör myndighetsutövning (commission rogatoire internationale) samt 
huruvida uppgifter om brottsutredningar är sekretessbelagda och registrerade. 

Debatten om straffrätten i Europa och om europeisk straffrätt kommer naturligt-
vis inte att upphöra i och med publiceringen av detta arbete.  Amsterdamfördraget 
har möjliggjort att den nationella straff- och straffprocessrätten ges så småningom 
en plats som den förtjänar inom processen för den europeiska integrationen.  Studi-
en om uppföljningen av Corpus Juris tillhandahåller olika sätt att gestalta integra-
tionsmålet, på ett evolutionärt sätt med respekt för rättsstatsprincipen samtidigt 
som man eftersträvar ett effektivt skydd för den europeiska finansen, för euron och 
för olika gränsöverskridande intressen inom den europeiska integrationsprocessen. 

Avslutningsvis vill jag framföra mitt djupa tack för Europaparlamentets och Eu-
ropeiska kommissionens bidrag som möjliggjorde detta forskningsprojekt i straff-
rätt och den europeiska integrationen.  Jag vill också tacka de forskare som deltog i 
studiegruppens arbete för uppföljningen av Corpus Juris.  Projektets kontaktperso-
ner, rapportörer och experter har med engagemang genomfört deras uppgifter på 
en relativ kort tid.  Till sist vill jag också tacka våra översättare (C. Quoirin och S. 
White), redaktör (P. Morris) och sekretariatet (W. Vreekamp) vars bidrag varit oum-
bärliga i produktionen av dessa fyra volymer som nu blir tillgängliga för alla som 
bedragit – genom teori eller i praktiken – till ett förverkligande av en straff- och 
straffprocessrätt inom ramen för Amsterdamfördraget och till utformningen av en 
europeisk straffrätt för 2000-talet.   

 

J.A.E. Vervaele3 
Samordnare för expertgruppen för uppföljningen av Corpus Juris-projektet 
 

 
3 Professor vid Utrechts universitet och professor vid Collège d’Europe i Brugges. 
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CORPUS JURIS 2000 

DEL I – BROTTEN 

Brott som kan begås av envar subjekt 

Artikel 1 – Bedrägeri och bedrägligt beteende riktats mot Europeiska gemen-
skapernas ekonomiska intressen 

1. Den som begått en eller flera gärningar som beskrivs i (a) - (c) nedan dömes för 
bedrägeri mot Europeiska gemenskaperna om gärningen har begåtts uppsåtligen 
och inneburit skada för gemenskapernas budget, vare sig på dess inkomsts- eller 
utgiftssida.   
(a) att vid erhållande av anslag eller bidrag, eller i samband med betalning av 

skatt eller avgifter, till behörig myndighet lämna uppgifter som i väsentligt 
hänseende är ofullständiga, felaktiga eller är grundade på en falsk handling, 
på sätt som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen; 

(b) att vid erhållande av anslag eller bidrag, eller i samband med betalning av 
skatt eller avgifter åsidosätta skyldigheten att underrätta behöriga myndig-
het om alla omständigheter som har betydelse för myndighetens beslut; [det-
ta gäller även ändrade omständigheter];1 

(c) att använda anslag eller bidrag för annat ändamål än för det för vilket ansla-
get eller bidraget beviljats. 

 Brott som begåtts av vårdslöshet eller av grov oaktsamhet är att dömas som be-
drägligt beteende.2  

2. Påföljd skall inte ådömas den som, innan oegentligheten upptäckts av behörig 
myndighet, lämnar rättelse beträffande felaktig eller ofullständig uppgift, kom-
pletterar en ansökan med erforderlig uppgift, [eller återkallar en ansökan som 
grundats på en falsk handling].3  

 
1 Det sistnämnda rekvisitet framgår av den franska texten men inte av den engelska.   
2 Någon särskild rubricering för « bedrägligt beteende » finns inte vare sig i den engelska versio-

nen eller den franska.  Oaktsamhetsbrottet beskrivs där som ett brott som likställs med bedrägeri, 
det uppsåtliga brottet: « délit assimilé ». 

3 Den franska versionen tar inte upp återkallelse i en särskild punkt. 
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Artikel 2 – Oredlighet vid upphandling 

1. Den som i samband med upphandlingsförfarande, vilket föranletts av gemen-
skapsföreskrifter, lämnar ett anbud på basis av en konkurrensbegränsande över-
enskommelse ägnad att förmå behörig myndighet att acceptera ett visst anbud, 
dömes för oredlighet vid upphandling. 

2. Omständigheter som sägs i artikel 1.2, vilka skulle föranleda påföljdseftergift, 
gäller även för oredlighet vid upphandling. 

Artikel 3 – Penningtvätt och penninghäleri (f.d. artikel 7) 

1. Den som begått en eller flera gärningar som beskrivs i (a) och (b) nedan dömes 
för penningtvätt om gärningen avser vinning av brott som sägs i artiklarna 1, 2, 4 
eller 8 i Corpus Juris. 
(a) att omvandla eller överlåta egendom som härrör från brottslig verksamhet 

som sägs i 1 ovan, eller från delaktighet däri, om gärningen utförs för att 
hemlighålla eller dölja egendomens kriminella ursprung eller för att bistå nå-
gon som är delaktig i denna verksamhet att undandra sig de rättsliga följder-
na av sina handlingar, eller 

(b) att i fråga om egendom som avses i (a) hemlighålla eller dölja egendomens 
rätta beskaffenhet, ursprung, belägenhet, förfogande över eller förflyttning 
av egendomen, äganderätten eller andra rättigheter till den; eller att vara 
delaktig i hemlighållandet eller döljandet av sådan egendom. 

2. Den som förvärvar, innehar eller använder vinning av brott som härrör från 
brottslig verksamhet som sägs i 1 ovan, så ock den som är delaktig däri, dömes 
för penninghäleri. 

Tillämpningsbestämmelse 

Gärningsmännen, anstiftarna eller medhjälparna till ett förbrott dömes inte för dispositionen av vinning ur brott 
för penningtvätt eller penninghäleri enligt artikel 3.    

Artikel 4 – Stämpling (f.d. artikel 8) 

Den som i samverkan med andra upprättar en stabil och adekvat organisation i av-
sikt att begå brott som sägs i artiklarna 1 - 7 dömes, om samverkan omfattar tre 
personer eller fler och gärningen kan innebära skada för Europeiska gemenskaper-
nas ekonomiska intressen, för stämpling. 
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Brott av tjänstemän (och bestickning) 

Artikel 5 – Korruption (f.d. artikel 3) 

1. Med « tjänsteman » förstås här varje tjänsteman, såväl gemenskapstjänsteman 
som nationell tjänsteman. 
Med « gemenskapstjänsteman » förstås: 
(a) varje person som är tjänsteman eller kontraktsanställd i den mening som av-

ses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen inom Europeiska unionen eller i 
anställningsvillkoren för övriga anställda inom Europeiska unionen, och 

(b) varje person som ställts till Europeiska unionens förfogande av medlems-
staterna eller av något offentligt eller privat organ som utför uppgifter som 
motsvarar dem som Europeiska unionens tjänstemän eller övriga anställda 
utför. 

2. Den som begår mutbrott eller bestickning dömes för straffansvar, om gärningen 
skadar eller kan skada Europeiska unionens ekonomiska intressen. 

3. Mutbrott består i att en tjänsteman, direkt eller genom tredje man, för egen räk-
ning eller för tredje mans räkning, begär eller tar emot en förmån, oavsett art, för 
att på ett sätt som strider mot hans eller hennes officiella förpliktelser utföra eller 
underlåta att utföra en handling i tjänsten eller vid utövandet av tjänsten. 

4. Bestickning består i att någon, direkt eller genom tredje man, utlovar eller beviljar 
en förmån, oavsett art, till en tjänsteman, för egen räkning eller för tredje mans 
räkning, för att denne på ett sätt som strider mot hans eller hennes officiella för-
pliktelser skall utföra eller underlåta att utföra en handling i tjänsten eller vid 
utövandet av tjänsten. 

Artikel 6 – Förskingring (f.d. artikel 4) 

En tjänsteman med behörighet att disponera Europeiska gemenskapernas medel 
som  

– tillägnat sig sådant medel, eller  
– missbruk sin behörighet genom att besluta att bevilja bidrag, anslag eller befri-

else från betalningsskyldighet till någon som uppenbarligen saknar rätt till så-
dan förmån,  

– eller genom att ingripa, vare sig direkt eller indirekt, i ett ärende som berör be-
viljande av anslag eller befrielse från fordran mot ett företag i vilket tjänste-
mannen har ett personligt intresse 

dömes för förskingring. 
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Artikel 7 – Tjänstebrott (f.d. artikel 5) 

En tjänsteman med ansvar att förvalta Europeiska gemenskapernas medel som 
missbrukar sin behörighet och därigenom orsakar skada för gemenskapernas eko-
nomiska intressen dömes för tjänstebrott. 

Tillämpningsbestämmelse 

Artikel 7 tillämpas endast om ingen annan bestämmelse i Corpus Juris är tillämplig.    

Artikel 8 – Sekretessbrott (f.d. artikel 6) 

En tjänsteman som olovligen röjer uppgift rörande tjänsten dömes för sekretessbrott, 
om denne fått kännedom om uppgiften i sin tjänsteutövning eller på grund därav, i 
samband med granskning av intäkter eller beviljande av anslag och bidrag, och 
uppgiftens röjande kan innebära skada för Europeiska gemenskapernas ekonomis-
ka intressen. 

DEL II – ALLMÄNNA STRAFFRÄTTSLIGA PRINCIPER 

Ansvarsförutsättningar 

Artikel 9 – Personlig skuld (f.d. artikel 10) 

Brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 ovan förutsätter uppsåt, med undantag för att 
vårdslöshet eller grov oaktsamhet är tillräcklig för ansvar för bedrägligt beteende 
enligt artikel 1. 

Tillämpningsbestämmelse 

En person anses ha handlat vårdslöst om han är medveten om risken för att de omständigheter som utgör 
brottsrekvisiten skulle föreligga samt det är oskäligt, mot bakgrund av dennes vetskap om sådana omständig-
heter, för honom att ta denna risk.  En person anses ha handlat med grov oaktsamhet om han inte är medve-
ten om risken för att de omständigheter som utgör brottsrekvisiten skulle föreligga, men detta bort framstå 
som uppenbart med hänsyn till de övriga omständigheterna som är han känner till. 

Artikel 10 – Villfarelse (f.d. artikel 11) 

Villfarelse beträffande omständigheter, som utgör brottsrekvisiten, utesluter uppsåt. 
Villfarelse beträffande en straffbestämmelses giltighet eller tolkning utesluter an-

svar om villfarelsen skulle vara ofrånkomlig även för en aktsam, rationell person.  
Om villfarelsen kan undvikas får påföljd för brott nedsättas, i vilket fall får den 
strängaste påföljden för brott (artikel 14) ej ådömas. 
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Artikel 11 – Individuellt straffansvar (f.d. artikel 12) 

Den som begått brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 ovan kan dömas såsom gär-
ningsman, anstiftare eller medhjälpare: 

(a) gärningsman är den som utfört gärningen ensam eller tillsammans med en 
annan/andra person(er) eller inom en organisation (artikel 13), eller genom 
någon annan; 4 

(b) anstiftare är den som uppsåtligen förmå en annan/andra person(er) eller en 
organisation att begå en brottslig handling; 

(c) en medhjälpare är den som uppsåtligen lämna bistånd åt en annan/andra 
person(er) eller en organisation för att begå en brottslig handling. 

Artikel 11 bis – Försök (ny artikel) 

Försök till brott som sägs i artikel 1 till artikel 3 och artikel 5 till artikel 8 samt delak-
tighet i sådana försök utgör likväl brottsliga handlingar.  För försök dömes till högst 
tre fjärdedelar av den tillämpliga påföljden som föreskrivs i artikel 14 för det full-
bordade brottet. 

Ansvar för försök föreligger så fort en person påbörjat utförandet av en handling 
med uppsåt att begå brott som sägs i artikel 1 till artikel 3 eller artikel 5 till artikel 8. 

Den som påbörjat utförandet av visst brott dömes inte för ansvar om han frivilligt 
avbryter gärningens utförande eller vidtar åtgärder som förhindrar att brottet full-
bordas.  Är brottet ändå fullbordat till följd av andra omständigheter dömes den 
som utfört försöket likväl inte för ansvar om han frivilligt och på allvar har an-
strängt sig att avbryta gärningen eller förhindra brottets fullbordan. 

Artikel 12 – Straffansvar för företagsledare eller personer med bestämmande rätt 
och kontroll inom ett företag samt för offentliga tjänstemän (f.d. artikel 13) 

1. Om brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 ovan har begåtts till förmån för ett före-
tag av en person som lyder under en företagsledare eller andra som utövar kon-
troll över företaget eller som är behöriga att fatta beslut inom företaget, dömes 
även företagsledaren eller andra i liknande ställning för brottet, om denne upp-
såtligen tillåtit att brottet begås av den underordnade. 

 
4 Men « genom » betonas att den andra personen agerar närmast som ett redskap för brottet; de 

originalspråkversionerna talar om « by means of an innocent agent » och « par l’intermédiaire d’une 
personne innocente ».  I den svenska officiella översättningen av artikel 25, Internationella brott-
målsdomstolen har uttrycket « genom någon annan » använts. 



CORPUS JURIS 2000 

11 

2. Bestämmelse i 1 ovan är tillämplig även på offentliga tjänstemän som uppsåtli-
gen tillåtit att brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 begås av en underordnad. 

3. Om brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 ovan har begåtts till förmån för ett före-
tag av en person som lyder under en företagsledare eller andra som utövar kon-
troll över företaget eller som är behöriga att fatta beslut inom företaget, dömes 
även företagsledaren eller andra i liknande ställning för brottet, om denne möj-
liggjort att brottet begås av den underordnande genom brister i kontroll över 
verksamheten. 

4. Vid bestämmande huruvida en person är ansvarig under 1 och 3 ovan kan dele-
gerat ansvar inom företaget befria företagsledaren eller andra i liknande ställ-
ning från straffansvar endast om delegationen är begränsad, preciserad, specifik 
och är nödvändig för företagets verksamhet samt den underordnade verkligen 
har förutsättningar att utföra de uppgifter som delegeras.  Även om delegatio-
nen uppfyller de villkor som sägs ovan kan företagsledaren eller andra i liknan-
de ställning dömas för straffansvar enligt denna artikel, om denne inte visat er-
forderlig omsorg i sin val, övervakning eller kontroll av personal, den allmänna 
organisation av verksamheten eller annat som påkallar kontroll på företags-
ledarnivån. 

5. För straffansvar under denna artikel dömes till högst hälften av den påföljd som 
föreskrivs i artikel 14. 

Artikel 13 – Organisationers straffansvar (f.d. artikel 14) 

1. Brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 kan begås av juridiska personer eller av 
annan organisation, som enligt lag är behörig att inneha egendom i eget namn, 
om brottet begås till förmån för organisationen av ett organ av eller en företräda-
re av organisationen, eller av någon annan som handlar i företagets namn och 
som enligt lag eller på grund av sin ställning är behörig att fatta beslut å företa-
gets vägnar. 

2. Organisationens ansvar enligt ovan utesluter inte, i förekommande fall, den en-
skildes straffansvar såsom gärningsman, anstiftare eller medhjälpare. 

Påföljder 

Artikel 14 – Straff, andra påföljder och annan verkan av brott (f.d. artikel 9) 

1. Straff för brott som sägs i artikel 2 till artikel 8 samt i artikel 1, om brottet för-
övats uppsåtligen, är i princip: 
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(a) för fysiska personer ett frihetsberövande straff i högst fem år och/eller ett bö-
tesstraff.  Bötesstraffet skall bestämmas i enlighet med ett dagsbotssystem.  
Dagsbotsbeloppet bestäms av rätten i proportion till den dömdes inkomst ef-
ter rättens fria prövning, dock till högst 3.000 euro.  Ett bötesstraff får inte 
överstiga 365 dagsböter.  Rätten får vidare meddela villkorlig dom, föreskrif-
ter om skyddstillsyn, omvandla ett frihetsberövande straff till ett bötesstraff, 
eller utdöma annan reducerad eller lindrigare påföljd i enlighet med den na-
tionella lagstiftningen; 

(b) för organisationer ett bötesstraff till högst 10 miljoner euro. 

2. Andra påföljder får också meddelas när detta är påkallat ur allmänna intressens 
synvinkel: 
(a) offentliggörande av dom – den fällande domen publiceras i Europeiska ge-

menskapernas officiella tidning och i dagspressen om detta är påkallat ur 
allmänna intressens synvinkel, särskilt om brottet har uppmärksammats i 
medierna; 

(b) för brott som sägs i artikel 1, diskvalificering för en period upp till fem år av 
den dömde naturliga personen eller organisationen från att erhålla bidrag 
som beviljas med stöd av Europeiska gemenskapernas regelverk; 

(c) för brott som sägs i artikel 1 och artikel 2, diskvalificering för en period upp 
till fem år av den dömde naturliga personen eller organisationen från att ingå 
avtal5 med offentliga myndigheter som stöds av medel från Europeiska ge-
menskaperna; 

(d) för brott som sägs i artikel 3 till artikel 6, förbud för en period upp till fem år 
från att inneha ämbete inom Europeiska gemenskaperna eller att inneha of-
fentligt ämbete i medlemsstaterna; förbudet skall gälla för samtliga medlems-
staterna i Europeiska unionen. 

3. Har brottet som sägs under artikel 1 begåtts av vårdslöshet eller grov oaktsam-
het får påföljden för brottet inte överstiga två tredjedelar av maximistraffet som 
föreskrivs i 1, 2.b och 2.d ovan.  Detsamma gäller för brott som sägs i artikel 8. 

4. Rätten får förklara hjälpmedel till brottet och vinning ur brott förverkade till 
förmån för Europeiska gemenskaperna.  Rätten får besluta om förverkande inte 
bara när den tilltalade dömts för brott, utan även om det är styrkt att den tillta-

 
5 Medan den engelska versionen talar om « exclusion from contracts », talar den franska versio-

nen om « l’exclusion des subventions accordées ».  Diskvalificeringen bör således tolkas restriktivt 
och avser t. ex. avtal att tillhandahålla varor eller tjänster. 
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lade förövat den brottsliga gärningen men befriats från straffansvar på grund av 
bristande personlig skuld eller på grund av psykisk sjukdom. 

Tillämpningsbestämmelse 

Med « förverkande » menas en åtgärd som grundas på ett domstolsbeslut till följd av rättegång för brott som 
sägs i artikel 1 till artikel 8 därigenom äganderätt till hjälpmedel till brott eller vinning ur brott permanent över-
förs till Europeiska gemenskaperna. 

 Artikel 15 – Straffskalan 

1. Den utdömda påföljden för brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 skall inte vara 
strängare än vad som är påkallad med hänsyn till brottets grovhet och den 
dömdes grad av delaktighet i brottet. 

2. Inom ramen för 1 ovan skall rätten, vid bestämmande av påföljd, beakta: för 
organisationer behovet för såväl allmän som individuell prevention; och för fy-
siska personer behovet för såväl allmän som individuell prevention, samt i före-
kommande fall, den dömdes behov av rehabilitering. 

3. Vid tillämpning av 2 ovan får den nationella domstolen beakta den dömdes 
tidigare handel och vandel, bland annat uppgifter om tidigare brott och utdöm-
da administrativa sanktioner, den dömdes personliga egenskaper (såväl positiva 
som negativa), dennes motiv för brott, dennes ekonomiska och sociala situation 
samt den dömdes ansträngningar att reparerar den skada som denne orsakat.  
Rätten får även beakta andra faktorer som är relevanta för påföljdsbestämning 
enligt nationell rätt, såvida detta inte strider mot vad som sägs i artikel 35.2.  

Tillämpningsbestämmelse 

Rätten är i enlighet med artikel 26 skyldig att ange skäl för sitt val av påföljd. 

Artikel 16 – Försvårande och förmildrande omständigheter 

1. Föreligger försvårande omständigheter är maximitid för ett frihetsberövande 
straff som sägs i artikel 14.1 sju år i stället för fem år; högsta bötesstraffet för fy-
siska personer 540 dagsböter i stället för 360 [sic.];6 och högsta bötesstraffet för 
organisationer 15 miljoner euro i stället för 10 miljoner euro. 

2. « Försvårande omständigheter » är: 
– om beloppet som utgör föremål för bedrägeri eller bedrägligt beteende, eller 

som utgör vinning ur brott, överstiger 100.000 euro; 

 
6 Maximigränsen är 365 dagsböter enligt artikel 14. 
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– när det gäller brott som sägs i artikel 1 till artikel 3 och artikel 5 till artikel 8, 
om brottet begåtts i samband med stämpling till brott. 

3. Med tillämpning av komplementaritetsprincipen som sägs i artikel 35.2 skall 
omfattningen och effekterna av förmildrande omständigheter bestämmas i en-
lighet med nationell rätt. 

Artikel 17 – Gemensam påföljd för flera brott 

1. Den som begår en eller flera brott som säga i artikel 1 till artikel 8 genom samma 
gärning eller underlåtenhet dömes till en påföljd som motsvarar det maximi-
straff, som föreskrivs för det svåraste brottet, ökad med hälften av detsamma. 

2. Den som begår en eller flera brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 genom en serie 
gärningar eller underlåtenhet dömes till en påföljd som motsvarar två gånger 
det maximistraff, som föreskrivs för det svåraste brottet.  Vid tillämpning av 1 
och 2 får den utdömda påföljden ej överstiga summan av de påföljder som skulle 
ha bestämts för varje enskilt brott. 

3. Den som dömts vid samma rättegång och på grund av samma gärningen såväl 
för brott mot artikel 1 till artikel 8 som för brott mot den nationella lagstiftningen 
ådömes en påföljd som bestäms med utgångspunkt från det maximistraff, som 
är högre. 

4. Rätten skall, vid bestämmande av påföljd för brott som sägs i artikel 1 till artikel 
8, beakta eventuella icke-straffrättliga, administrativa sanktioner som meddelats 
för samma gärning med stöd av gemenskapsrätt eller nationell rätt. 

DEL III – STRAFFPROCESSRÄTT 

Europeiska åklagarmyndigheten (EÅM) 

Artikel 18 – Europeiska åklagarmyndighetens status och struktur 

1. För förundersökning, åtal, rättegång och verkställighet av påföljder beträffande 
de brott som beskrivs i artikel 1 till artikel 8 ovan, skall Europeiska unionens 
medlemsstaters territorier utgöra ett enhetligt rättsligt område. 
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2. Europeiska åklagarmyndigheten (EÅM) är en oavhängig gemenskapsmyndighet 
med ansvar för förundersökning, åtals väckande7 och dess genomförande i rät-
tegång samt verkställighet av påföljder för brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 
ovan.  Europeiska åklagarmyndigheten är självständig i förhållande till såväl na-
tionella myndigheter som gemenskapens institutioner. 

3. Europeiska åklagarmyndigheten består av Europeiska åklagaren (EÖÅ) i Bryssel 
och biträdande europeiska åklagare (BEÅ) i medlemsstaternas huvudstäder eller 
annan ort där en behörig domstol har sitt säte vid tillämpning av artikel 26. 

4. Europeiska åklagarmyndigheten är odelbar och agerar solidariskt: 
(a) Europeiska åklagarmyndighetens odelbarhet innebär att varje handling som 

företas av någon av dess ledamöter utgör en handling som företas av Euro-
peiska åklagarmyndigheten; att alla åtgärder som faller inom Europeiska 
åklagarmyndighetens kompetensområde (i synnerhet befogenheten vid för-
undersökning enligt artikel 20) får utföras av en var av dess ledamöter; samt 
att alla biträdande europeiska åklagare får fullgöra sina uppgifter på en an-
nan medlemsstats territorium i samverkan med den statens biträdande euro-
peisk åklagare, om Europeiska åklagaren godkänner detta i förväg, eller i 
brådskande fall ger sitt efterföljande godkännande. 

(b) Att Europeiska åklagarmyndigheten skall agera solidariskt innebär att de eu-
ropeiska åklagarna är skyldiga att lämna varandra bistånd. 

5. Nationella åklagarmyndigheter (NÅ) skall också lämna bistånd till de europei-
ska åklagarna. 

Tillämpningsbestämmelser 

Behörighet för EÅM:s ledamöter 

EÅM:s ledamöter skall, såsom det stadgats i artikel 223 EG (f.d. artikel 167) för gemenskapsdomstolens do-
mare och generaladvokater, utses bland personer vilkas oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller 
nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i hemlandet eller är jurister med allmänt erkän-
da kvalifikationer. 

EÅ skall utses för sex år; uppdraget kan förnyas en gång.  BEÅ skall också utses för sex år, dock med ett pro-
longationsbeslut efter tre år.  Både EÅ och de BEÅ:na utses av Europaparlamentet, för EÄ på förslag av 
kommissionen och för EÅ på förslag av respektive medlemsstat. 

EÅM:s ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.  De skall varken begära eller ta 
emot instruktioner från någon regering eller något annat europeiskt eller nationellt organ.  EÅM:s ledamöter 
får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad verksamhet. 

 
7 I såväl den engelska versionen som den franska versionen omfattar « åtals väckande » två olika 

moment, nämligen beslut om åtal och anhängiggörande av åtalet vid domstol: « prosecution, com-
mittal to trial », resp. « la poursuite, le renvoi en jugement ».  I Corpus Juris’ sammanhang betyder 
ett beslut om åtal ett beslut att inleda en förundersökning (se nedan artikel 19.4). 



DEL III – STRAFFPROCESSRÄTT 

16 

En ledamot i EÅM får skiljas från ämbetet på begäran av Europaparlamentet om denne inte längre uppfyller 
de krav som ställs för att utföra sina uppgifter eller har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse i förhållande 
till EÅM:s funktioner. 

EÅM skall till Europaparlamentet lämna en årlig rapport med en redogörelse för sin verksamhet. 

Gemenskapsdomstolens behörighet i frågor om disciplinära åtgärder och om överklaganden 

Europeiska gemenskapens domstol är behörig att avgöra frågor om överklaganden och disciplinära åtgärder 
beträffande EÅM:s ledamöter.  Domstolen är även behörig att besluta om lämpliga sanktioner, inbegripet skil-
jandet från uppdraget vid grov försummelse. 

EÅM:s exklusiva funktioner 

EÅM:s ledamöters ämbete utesluter att de samtidigt innehar någon europeisk eller nationell officiell funktion. 

BEÅ:s plikt att följa instruktioner från EÅ 

Biträdande europeiska åklagare är skyldiga att följa instruktioner från Europeiska åklagaren. 

Nationella åklagarmyndigheters samarbetsplikt 

Nationella åklagarmyndigheter (NÅ) skall bistå EÅM med förundersökning och åtal i samband med bedrägeri-
er mot gemenskapen.  De nationella myndigheterna skall utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder till följd av 
en begäran för rättslig hjälp eller en arresteringsorder utfärdad av en frihetsdomare, i synnerhet när det gäller 
identifiering och lokalisering av personer, anskaffning och säkring av bevismaterial, överlämnade av doku-
ment, häktning eller omhändertagande av personer och överförande av misstänkta personer8 till en behörig 
instans. 

Principen om ne bis i idem beträffande åtal 

− EÅM:s beslut har företräde över beslut av nationella åklagarmyndigheter; 
− åtal grundat på samma omständigheter får ej väckas på den nationella nivån mot personer som redan 

lagförts på den europeiska nivån; 

− domstol som tillämpar Corpus Juris skall beakta eventuella straff som meddelats av nationella domstolar 
för samma omständigheter och redan avtjänat av den dömde. 

Artikel 19 – Anhängiggörande av ärende hos Europeiska åklagarmyndigheten 
och inledande av förundersökning 

1. Europeiska åklagarmyndigheten skall underrättas om alla gärningar som kan 
utgöra brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan, såväl av de nationella myndigheter-
na (polis- eller åklagarmyndighet, förundersökningsdomare9 eller förvaltnings-
myndighet såsom skatte- eller tullmyndighet) som av det behöriga gemenskaps-
organet Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).  Underrättelse kan 
även ske genom anmälan av enskilda personer eller av Europeiska kommis-
sionen.  Nationella myndigheter skall underrätta Europeiska åklagarmyndig-
heten senast när en förundersökning enligt artikel 19.1 nedan har inletts, eller 

 
8 Medan den engelska versionen använder termen « prisoners » används termen « l’accusé » i den 

franska. 
9 Med « förundersökningsdomare »(juge d’instruction) avses inte frihetsdomare i Corpus Juris’ 

sammanhang (se artikel 25 bis nedan), utan den person som har ansvar för förundersökning i vissa 
rättssystem. 
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när beslut fattas om tvångsmedel, särskilt anhållande, husrannsakan,10 beslag el-
ler hemlig teleavlyssning. 

2. Om en av nationell myndighet utförd utredning visar att brott som sägs i artik-
larna 1-8 ovan har begåtts, skall handlingarna i ärendet utan dröjsmål överläm-
nas till Europeiska åklagarmyndigheten. 

3. Oavsett hur Europeiska åklagarmyndigheten underrättats, anhängiggörs ären-
det officiellt genom beslut av en nationell myndighet eller Europeiska åklagar-
myndighetens eget beslut. 

4. Europeiska åklagarmyndigheten får inleda förundersökning oavsett vilket be-
lopp gärningen avser.  I enlighet med den straffprocessuella legalitetsprincipen11 
skall Europeiska åklagarmyndigheten inleda förundersökning12 om det kan an-
tas att brott som sägs i artiklarna 1-8 har begåtts.  Europeiska åklagarmyndighe-
ten får  
(a) överlämna ärendet till en nationell myndighet om brottet inte är allvarligt el-

ler om detta berör huvudsakligen nationella intressen; 
(b) avskriva ärendet om den misstänkte har erkänt brottet och ersatt den skada 

som åsamkats, eller återbetalt belopp som erhållits på olaglig grund; 
(c) bemyndiga ett förlikningsförfarande hos en nationell myndighet, om en så-

dan myndighet har begärt det och i enlighet med de villkor som anges i arti-
kel 22.2.b.  

Europeiska åklagarmyndighetens beslut att inte inleda förundersökning skall 
utan dröjsmål delges den person lämnat underrättelsen om brott. 

Artikel 20 – Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter vid förundersökning 

1. För att fastställa de faktiska omständigheterna kring misstanke om brott som 
sägs i artiklarna 1-8 ovan och förbereda målet för rättegång inför domstol, skall 
Europeiska åklagarmyndigheten företa förundersökning, varvid skall beaktas 
såväl omständigheter vilka talar för som emot den för brott misstänkta perso-
nen.  Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter utöves av Europeiska åkla-

 
10 Termen « searches » som används i den engelska versionen kan omfatta även kroppsundersök-

ning, men « perquisitions » i den franska versionen avser endast husrannsakan.     
11 I svensk doktrin beskrivs denna aspekt av legalitetsprincipen som den absoluta åtalsplikten. 
12 Den engelska texten använder termen « bring a prosecution » (annorlunda uttryckt men med 

samma effekt enligt den franska texten).  I ljuset av klargörandet i artikel 19.4 har detta tolkats som 
inledandet av förundersökning. 
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garen, av de biträdande europeiska åklagarna och i förekommande fall även av 
nationella myndigheter som särskilt utses för detta ändamål och i enlighet med 
följande bestämmelser. 

2. Europeiska åklagarens befogenheter innefattar: 
(a) allmän ledning av utredningar och delegation av utredningar till en biträ-

dande europeiska eller flera biträdande europeiska åklagare, i enlighet med 
och inom ramen för villkor som sägs i artikel 20.3 nedan; 

(b) samordning av utredningar som utförs av de biträdande europeiska åklagar-
na, de nationella polismyndigheterna eller andra behöriga nationella myn-
digheter och, i förekommande fall, OLAF;  samordningen får ske genom 
muntliga eller skriftliga rekommendationer från Europeiska åklagaren till de 
berörda biträdande europeiska åklagarna eller nationella myndigheterna; och 

(c) rätt att överta ett ärende om utredningen visar att det helt eller delvis avser 
brott som sägs i artikel 1 till artikel 8 ovan. 

2. För utredning av brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan får Europeiska åklagaren 
eller, efter delegation, en biträdande europeisk åklagare vidta följande åtgärder:  
(a) att hålla förhör med den misstänkte, varvid vad som sägs i artikel 29 om 

dennes rättigheter skall beaktas; 
(b) att insamla handlingar och/eller datoriserad information, som är nödvändiga 

för utredningen samt vid behov att besöka brottsplatsen;  
(c) att begära hos rätten förordnandet om en sakkunnigutredning i enlighet med 

de villkor som sägs i artikel 29; 
(d) att, i enlighet med vad som sägs i artikel 25 bis nedan, efter beslut av en fri-

hetsdomare, verkställa husrannsakan,13 beslag eller hemlig teleavlyssning, el-
ler, efter godkännande av en frihetsdomare, att fortsätta verkställighet av på-
började åtgärder; verkställigheten skall respektera vad som sägs i artikel 29 
nedan om den misstänktes rättigheter; 

(e) att förhöra vittnen som samtycker till förhör och, vid behov, andra vittnen, 
som åläggs att medverka på det sätt som sägs i artikel 32 nedan; 

(f) att underrätta den misstänkte om vad som lagts honom till last under beak-
tande av vad som sägs i artikel 29 nedan; och 

(g) att begära att en misstänkt person häktas eller ställs under domstolsövervak-
ning. 

 
13 Se not 10 ovan. 



CORPUS JURIS 2000 

19 

4. De utredningsbefogenheter som delegerats till en biträdande europeisk åklagare 
får, under en begränsad tid och för ett avgränsat syfte, vidare delegeras till na-
tionell myndighet (åklagarmyndighet, polis eller annan behörig myndighet så-
som skatte- eller tillmyndighet).  Vid utövandet av de delegerade befogenheter-
na skall den nationella myndigheten följa de föreskrifter som ges i denna Corpus 
Juris. 

Tillämpningsbestämmelser 

Artikel 20.3 punkt a: En misstänkt person (i den mening som sägs i artikel 29) som kallats till förhör med Eu-
ropeiska åklagarmyndigheten skall inställa sig personligen.  Den misstänkte har dock rätt att inte svara på 
frågor som ställts av myndigheten.  Kallelse till förhör av en frihetsberövad person eller en person som är fö-
remål för förundersökning14 skall godkännas av en frihetsdomare. 

Artikel 20.3 punkt b: Europeiska åklagarmyndigheten får, efter beslut av en frihetsdomare, förlägga den som 
innehar handlingar och datoriserad information att tillhandahålla åklagarmyndigheten sådant bevismaterial.  
Frågor om sekretess på grund av personliga förhållanden eller tystnadsplikt på grund av yrkesställning avgö-
res enligt lagstiftning i medlemsstaten. 

Artikel 20.3 punkt d: I princip skall nationella bestämmelser om husrannsakan och beslag tillämpas såvida 
annat inte föreskrivs i Corpus Juris.  Den behöriga myndigheten som beslutar om sådana åtgärder skall emel-
lertid alltid vara en frihetsdomare.   

Artikel 20.3 punkt e: Europeiska åklagarmyndigheten får kalla en var till förhör om det skäligen kan antagas 
att personen besitter information av betydelse för brottutredning.  Frågor om sekretess på grund av personliga 
förhållanden eller tystnadsplikt på grund av yrkesställning avgöres enligt lagstiftning i medlemsstaten.  En 
person skall höras som misstänkt och inte som vittne så fort bevisen klart och konsekvent visar att denne be-
gått brott (jfr artikel 29). 

Artikel 20.3 punkt g: Ansökan om häktningsorder eller domstolsövervakning göres skriftligen och skall ange 
skälen för ansökan.  Ansökan skall lämnas till en behörig frihetsdomare i enlighet med föreskrifter nedan (ar-
tiklarna 25 ter och 25 quater).  Verkställighet av sådana åtgärder skall äga rum i det land där den misstänkte har 
gripits. 

Förklaringar 

Enligt Corpus Juris betraktas en person som misstänkt « så fort bevisen klart och konsekvent visar att denne 
begått brott, i vart fall  senast när denne hörs av en myndighet som äger kännedom om att sådana bevis före-
ligger ».  Konsekvensen av detta är att en person skall åtnjuta det skydd som ankommer en misstänkt person 
även innan han eller hon formellt blivit underrättad om vad som lagts honom eller henne till last – vilket syftar 
till att tillvarata denna persons rättssäkerhet.  Tvångsåtgärder som sägs i artikel 25 quater får tillgripas först efter 
underrättelsen om brottsmisstankar lämnats. 

Artikel 21 – Avslutande av förundersökning 

1. När förundersökningen bedöms vara avslutad skall den biträdande europeiska 
åklagaren under tillsyn av Europeiska åklagaren fatta ett beslut om att inte 
väcka åtal15 eller ett beslut om att väcka åtal vid domstol. 

 
14 För betydelsen av « förundersökning », se not 12 ovan. 
15 Detta beslut bör skiljas från beslut att underlåta att inleda förundersökning trots att bevismate-

rialet talar för att brott har begåtts, exempelvis vid förlikning (se artikel 19.4).  Enligt Corpus Juris’ 
systematik finns ingen möjlighet för åtalsunderlåtelse efter förundersökning formellt har inletts.  
Det finns emellertid en möjlighet att ingå förlikning sedan rättegång har inletts. 
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2. Beslut om att underlåta åtal skall delges Europeiska gemenskapernas kommis-
sion, den misstänkte och varje organ eller person som lämnat underrättelse eller 
anmälan om brottmisstanke till Europeiska åklagarmyndigheten (se artikel 19.1). 

3. Beslut att väcka åtal skall delges på sätt som sägs i artikel 21.2 ovan.  Beslutet 
skall innehålla den tilltalades namn och adress, gärningsbeskrivning och till-
lämpliga lagrum, samt uppgift om var rättegången skall äga rum.  Beslut om åtal 
skall fastställas av frihetsdomare i enlighet med föreskrifterna i artikel 25 bis.  
Åtal anhängiggöres hos behörig domstol av frihetsdomare.  Frihetsdomaren 
skall tillika utfärda kallelse till den tilltalade för inställelse vid domstol på utsatt 
datum och tid. 

Tillämpningsbestämmelser 

Artikel 21.1: Beslut om att förundersökning skall avslutas skall grundas på bevismaterial som Europeiska 
åklagarmyndigheten själv har anskaffat i enlighet med bestämmelserna i Corpus Juris, under tillsyn av fri-
hetsdomaren och i enlighet med de villkor som sägs i artikel 25 bis.  Europeiska åklagarmyndighetens beslut 
att väcka åtal skall stödjas, för varje åtalspunkt, av tillräckligt bevis som med goda grunder visar att den tillta-
lade har begått det brott som åtalet gäller.  Saknas tillräckligt bevis skall Europeiska åklagarmyndigheten fatta 
beslut att inte väcka åtal. 

Artikel 21.3: Beslut att väcka åtal får inte förenas med möjlighet för överenskommelse i fråga om påföljd.16 

Artikel 22 – EÅM:s talan och åtalspreskription 

1. För brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan skall Europeiska åklagarmyndigheten 
föra talan vid den domstol som bestämmes enligt vad som sägs i artikel 26 ned-
an och i enlighet med lagstiftning i domstolsstaten.  Åtal får föras av den natio-
nella åklagarmyndigheten, vid sidan av Europeiska åklagarmyndigheten, om 
även nationella intressen berörs.  I sådant fall skall meddelanden och kallelser 
tillställas även den nationella åklagarmyndigheten; akter i ärendet skall över-
lämnas till denna i god tid. 

2. Talan får ej väckas för samma gärning när den tilltalade har avlidit, respektive 
när ifrågavarande organisation har upplösts, när brottet har preskriberats, eller 
när förlikning har fastställts: 
(a) preskriptionstiden är fem åt.  Om utredning eller åtal inte har skett, räknas 

den från den dag då brottet begicks.  Om utredning eller åtal har skett, räk-
nas den från den dag då den sista utrednings- eller åtalsåtgärden företogs.  
Preskriptionstid avbryts alltid av att den misstänkte delges misstanke om 
brott. 

 
16 Denna tillämpningsbestämmelse tar sikte främst på praxis i England och Wales där en 30 pro-

centig « rabatt » (sentencing discount) ges vid erkännandet av brott (guilty plea).  Förfarandet skil-
jer sig från det svenska strafföreläggandet genom att målet tas upp i domstol.  
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(b) förlikning får inte ske vid upprepad brottslighet, om vapen eller förfalskade 
handlingar har använts eller om brottet avser belopp om 50.000 euro eller 
mer.  I andra fall får förlikning ske på förslag av nationell myndighet till Eu-
ropeiska åklagarmyndigheten, både i fall under nationell jurisdiktion enligt 
artikel 19.4 punkt a och i fall under europeisk jurisdiktion under följande 
förutsättningar: att den misstänkte frivilligt har erkänt brottet, att tillräckligt 
bevis föreligger för myndigheterna att väcka åtal, att beslutet om förlikning 
offentliggörs samt att överenskommelsen om förlikning inte strider mot pro-
portionalitetsprincipen.  Vid vägran att ingå förlikning skall Europeiska 
åklagarmyndigheten överta ärendet, om det finns skäl därtill.  Överenskom-
melsen om förlikning skall underkastas tillsyn av frihetsdomaren. 

Tillämpningsbestämmelser 

Artikel 22.1: Förhållandet mellan Europeiska åklagarmyndigheten och den nationella åklagarmyndigheten re-
gleras genom bestämmelser i artiklarna 18 och 19, varvid skall den nationella åklagarmyndigheten samarbeta 
med Europeiska åklagarmyndigheten vid brottsutredning och åtal för brott mot Corpus Juris.  Europeiska 
åklagarmyndigheten har företräde framför den nationella åklagarmyndigheten. 

Artikel 22.2: Preskriptionstiden skall i vart fall inte överstiger 10 år genom preskriptionsavbrott. 

Förklaringar 

Vid förlikning skall frihetsdomaren se till att de villkor som sägs i artikel 22 är uppfyllda, endast i sådant fall får 
förlikningen tillstyrkas. 

Artikel 23 – Verkställighet av dom 

1. När en fällande dom vunnit laga kraft skall Europeiska åklagarmyndigheten 
utan dröjsmål myndigheterna i den medlemsstat som utsetts som verkställig-
hetsstat.  Vissa påföljder, såsom förverkande, diskvalificering och offentliggö-
rande av dom, får också verkställas på ett ställe eller flera ställen än där ett fri-
hetsberövande straff verkställs.  Om verkställighet inte sker utan särskild åtgärd, 
är Europeiska åklagarmyndigheten, jämte behörig nationell myndighet, ansvarig 
för att verkställighet äga rum och övar tillsyn däröver.  För verkställighet gäller i 
princip verkställighetsstatens lagstiftning; Europeiska åklagarmyndigheten skall 
dock övervaka följande gemensamma bestämmelser tillämpas inom territorierna 
inom hela Europeiska unionen: 
(a) varje period då den dömde har varit frihetsberövad på grund av samma gär-

ningar skall avräknas från det frihetsberövande straff som utdömts av dom-
stolen, oavsett i vilken stat eller under vilket skede av utredning som frihets-
berövandet ägt rum; 

(b) Ingen får i en medlemsstat åtalas eller dömas för brott som sägs i artiklarna 
1-8 ovan, om han eller hon i någon medlemsstat redan frikänts från ansvar 
för brottet eller dömts till ansvar därför genom dom som vunnit laga kraft. 



DEL III – STRAFFPROCESSRÄTT 

22 

2. Om det finns skäl därtill får Europeiska åklagarmyndigheten godkänna ett över-
förande av verkställigheten, om en person som dömts till ett frihetsberövande 
straff begär att verkställigheten skall ske i en annan medlemsstat än den som ut-
setts som verkställighetsstat. 

Tillämpningsbestämmelser 

Artikel 23.1: Verkställigheten skall utses med beaktande av de kriterier, som fastlagts i Europarådets konven-
tion om överförande av lagföring i brottmål (artikel 8) och i den europeiska konventionen om brottmålsdoms 
internationella rättsverkningar (artikel 6). 

Artikel 23.2: För beslut om godkännande av en begäran om överförande av verkställighet skall Europeiska 
åklagarmyndigheten beakta de kriterier, som fastlagts i Europarådets konvention om överförande av dömda 
personer (artikel 3). 

Förklaringar 

Artikel 23.1 mom. 1 kan innebära, på grund av sin särskilt innovativa karaktär, att det är nödvändigt att införa 
ändringar i den nationella lagstiftningen för att säkerställa respekten för principen om den europeiska territori-
aliteten i Corpus Juris’ mening.  I synnerhet skall bestämmelser om hinder mot utlämning av egna medborga-
re tolkas så, att konflikt med principen om den europeiska territorialiteten inte uppstår.  Detta innebär att sy-
stemet för utlämning, inom Europeiska union, sättes ur kraft för brott mot Corpus Juris. 

Artikel 23.1 mom. 2 är lika innovativt och har beaktat aktuella rättsvetenskapliga synsätt.  Enligt  AIDP:s17 re-
kommendation nr 4 skall principen om ne bis in idem « betraktas som en mänsklig rättighet, som likväl skall 
beaktas på de internationella eller transnationella nivåerna ». 

Artikel 24 – EÅM:s territoriella behörighet, domars territoriella verkan och 
samarbete med tredje stater 

1. Inom det enhetliga rättsliga området som sägs i artikel 18.1, behörighet på grund 
av europeisk territorialitet utöves enligt följande bestämmelser: 
(a) personal av Europeiska åklagarmyndigheten som utses av en biträdande 

europeisk åklagare att föra tala och företa utredningar i enlighet med vag 
som sägs ovan (artikel 18 ff.) skall vara behörig att verka inom hela territoriet 
inom Europeiska unionen (jfr artikel 18.4); 

(b) häktningsorder samt domstolsbeslut och slutliga domar beträffande brott 
som sägs ovan gäller, oavsett i vilket medlemsstat de utfärdats, inom hela 
territoriet inom Europeiska unionen. 

2. Om en utredning erfordrar någon form av rättsligt samarbete med en tredje stat 
får Europeiska åklagarmyndigheten anmoda nationell myndighet i den med-
lemsstat där utredningen huvudsakligen bedrivs att begära rättslig hjälp hos den 
tredje staten, i enlighet med den ordning som föreskrivs i gällande nationell lag-
stiftning och internationell överenskommelser. 

Förklaringar 

 
17 Association internationale de droit pénal. 
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Artikel 24 kan innebära, på grund av sin särskilt innovativa karaktär, att det är nödvändigt att införa ändringar i 
den nationella lagstiftningen för att säkerställa respekten för principen om den europeiska territorialiteten i 
Corpus Juris’ mening.  I synnerhet skall bestämmelser om hinder mot utlämning av egna medborgare tolkas 
så, att konflikt med principen om den europeiska territorialiteten inte uppstår.  Detta innebär att systemet för 
utlämning, inom Europeiska union, sättes ur kraft för brott mot Corpus Juris. 

Förundersökning (f.d. artikel 25) 

Artikel 25 – Definition och omfattning av förundersökning 

1. Förundersökning med anledning av brott som sägs i artiklarna 1-8 inleds med 
de första utredningsåtgärder som vidtas av Europeiska åklagarmyndigheten och 
avslutas med ett beslut om väckande av åtal (artikel 21.3 ovan). 

2. Förundersökning skall avslutas inom sex månader.  På ansökan av Europeiska 
åklagarmyndigheten får en frihetsdomare bevilja förlängning av denna period 
för upp till sex månader.  Frihetsdomaren avgör i vilken omfattning förlängning 
medges, efter att ha hört parterna i ärendet och med beaktande av vilka åtgär-
der, som redan vidtagits av Europeiska åklagarmyndigheten samt behov för yt-
terligare utredning.  Ytterligare förlängning får beviljas enligt förfarandet som 
sägs ovan. 

Artikel 25 bis – Frihetsdomare 

1. Under förundersökningen utöves domstolstillsyn genom en oavhängig och 
opartisk « frihetsdomare » vid domstolen i den ort där den biträdande europeis-
ka åklagaren finns.  Frihetsdomare utses av medlemsstaterna.  Frihetsdomaren 
skall ha befogenhet att förordna sakkunnigutredning.  Frihetsdomaren får även 
fatta beslut om säkerhetsåtgärder i ärende där det är uppenbart att återbetal-
ningsskyldighet föreligger, om sådan åtgärd är nödvändig och proportionerlig 
för att säkerställa enskilda intressen.  Frihetsdomaren skall tillämpar både den 
nationella lagstiftningen och Corpus Juris. 

2. Under utredning med anledning av brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan får åt-
gärder, som innebär begränsning eller berövande av en persons rättigheter eller 
grundläggande friheter som fastlagts i Europeiska konventionen för mänskliga 
rättigheter, inte vidtas utan att åtgärden godkännas av frihetsdomaren i förväg.  
Vad som sägs ovan gäller även sådana tvångsåtgärder som tillåts i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 25 quater.  Frihetsdomaren skall pröva lagligheten och 
lämpligheten av åtgärderna och se till att de är nödvändiga och proportionerli-
ga.  I brådskande fall får godkännande dock ske i efterhand inom 24 timmar, 
särskilt om åtgärden är nödvändig för att säkra bevisning, om brottet pågår eller 
om det finns risk för att den misstänkte skulle undandra sig lagföring. 
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3. Beslutar den biträdande europeiska åklagaren vid förundersökningens avslut-
ning att åtal skulle väckas (se artikel 21.1 och artikel 21.3), skall beslutet under-
ställas frihetsdomaren, som är behörig att anhängiggöra åtalet vid domstol. 

Tillämpningsbestämmelser 

Artikel 25 bis.1: Medlemsstaterna skall utse frihetsdomare i enlighet med de kriterier som sägs nedan så att 
funktionerna för frihetsdomaren och domarna vid rättegång – i enlighet med Europadomstolens rättspraxis – 
inte skall sammanfalla.  Frihetsdomarna skall utses på ett sätt som tillförsäkrar deras kompetens, oavhängig-
het och opartiskhet i de betydelser som ges dessa termen enligt Europakonventionen för mänskliga rättighe-
ter. 

Artikel 25 bis.2:18 Förhandling skall äga rum inför frihetsdomaren för att fastställa åtalet som skulle riktas mot 
den misstänkte.  Förhandlingen skall äga rum i närvaro av Europeiska åklagarmyndigheten, den misstänkte 
samt dennes försvarare.  Vid förhandlingens slut skall frihetsdomaren fatta beslut om ärendet kan överlämnas 
till domstol samt om tillräckligt bevis föreligger som visar med goda skäl att den misstänkte begått var och ett 
av de brott, för vilka denne anklagats.  Frihetsdomarens beslut får överklagas i enlighet med den ordning för 
överklagande som föreskrivs i den nationella lagstiftningen och vad som sägs i artikel 35 nedan. 

Artikel 25 bis.3: Frihetsdomarens beslut får överklagas såväl av Europeiska åklagarmyndigheten som den 
misstänkte.  Medlemsstaterna skall fastställa regler för sådant överklagande. 

Artikel 25 ter – Europeisk arresteringsorder 

1. På begäran av Europeiska åklagarmyndigheten får frihetsdomaren, efter att ha 
undersökt all bevisning och information som tillhandahållits, utfärda en europe-
isk arresteringsorder, när detta är befogat.  Den europeiska arresteringsorder 
skall innehålla namnet av den person som order riktas samt alla andra uppgifter 
som behövs för att identifiera denne.  Den europeiska arresteringsorder skall 
även preciserade hänvisningar till de brott mot Corpus Juris som lagts till grund 
för arresteringsordern samt en kortfattad redogörelse för de faktiska omständig-
heterna som skulle utgöra ifrågavarande brott. 

2. En frihetsberövad person skall utan dröjsmål inställa sig inför frihetsdomaren i 
den stat där han eller hon blivit frihetsberövad.  Frihetsdomaren skall kontrolle-
ra att arresteringsordern avser den frihetsberövade personen, att frihetsberö-
vandet har skett enligt med laga föreskrifter, samt att dennes rättigheter har re-
spekterats i enlighet med vad som sägs i Corpus Juris och i den nationella lag-
stiftningen i den mån nationella bestämmelser tillämpas med stöd av komple-
mentaritetsprincipen som sägs i artikel 35.  Den frihetsberövade personen har 
rätt att hos frihetsdomaren på den ort där han eller hon har frihetsberövats yrka 
att bli satt på fri fot19 till dess överföring sker. 

 
18 I Corpus Juris 2000 finns på detta ställe en not som hänvisar till diskussioner om en förunder-

sökningskamera som inte återges här. 
19 Den frihetsberövande kan alltså sättas på fri fot provisoriskt.  Enligt engelsk rätt sker detta ofta 

mot borgen.  De engelska och franska lydelserna av sista meningen i artikel 25 ter.2 återges här: 
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3. Frihetsdomaren skall fatta sina beslut i enlighet med den nationella lagstiftning-
en och Europakonventionen för mänskliga rättigheter.  Sådana beslut får över-
klagas med tillämpning av bestämmelserna i artikel 35. 

4. En europeisk arresteringsorder utfärdes av en frihetsdomare efter ansökan av 
Europeiska åklagarmyndigheten (jfr artikel 20.3 punkt 6 med artikel 25 ter).  En 
europeisk arresteringsorder skall gälla inom hela Europeiska unionens territori-
er.  En person, som frihetsberövats på grund av en europeisk arresteringsorder, 
får överföras till den medlemsstats territorium där dennes närvaro behövs; detta 
gäller både vid förundersökning som vid rättegång. 

5. Nationella myndigheter får, i förhållande till begäran om rättsligt samarbete som 
riktas mot en tredje stat, förmedla begäran om samarbete å Europeiska åklagar-
myndighetens vägnar.  Det närmare innehållet av sådant rättsligt samarbete 
skall regleras genom de internationella överenskommelser, som gäller mellan 
den tredje staten och den stat som lämnar rättslig hjälp åt Europeiska åklagar-
myndigheten. 

Tillämpningsbestämmelse 

Europeiska åklagarmyndigheten får begära frihetsberövandet av en person genom en europeisk arreste-
ringsorder. 

Förklaringar 

Artikel 24 kan, liksom artikel 24.1, på grund av sin särskilt innovativa karaktär, innebära att det är nödvändigt 
att införa ändringar i den nationella lagstiftningen för att säkerställa respekten för principen om den europeis-
ka territorialiteten i Corpus Juris’ mening.  I synnerhet skall bestämmelser om hinder mot utlämning av egna 
medborgare tolkas så, att konflikt med principen om den europeiska territorialiteten inte uppstår.  Detta inne-
bär att systemet för utlämning, inom Europeiska union, sättes ur kraft för brott mot Corpus Juris. 

Artikel 25 quater – Tvångsmedel: domstolsprövning och häktning 

1. En person som frihetsberövats eller åtalats med anledning av brott som sägs i 
artiklarna 1-8 kan underkastas tvångsåtgärder såsom häktning eller domstols-
övervakning. 

2. Beslut om tvångsåtgärder fattas av frihetsdomare efter att Europeiska åklagar-
myndigheten har underrättat den misstänkte om vad som lagts honom eller 
henne till last (se artikel 20.3 punkt f).  Frihetsdomaren beslutar om tvångsåtgärd 
om välgrundad anledning finns att den misstänkte har begått brott som sägs i 
artiklarna 1-8 ovan och sådan åtgärd är nödvändig 
– för att hindra den misstänkte från att undandra sig lagföring, 

 
« The arrested person has the right to ask the judge of freedoms of the place where he is being held 
to be bailed until transferred »; « la personne arrêtée ayant le droit de demander au juge des libertés 
du lieu de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise ». 
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– för att förhindra fortsatt eller upprepad brottslighet, eller 
– för att säkerställa bevis eller förhindra otillbörlig påverkan av vittnen. 

3. En misstänkt person får frihetsberövad under förundersökningen endast om alla 
andra åtgärder för kontroll är otillräckliga och frihetsberövandet skall begränsas 
till en period som är påkallad av skäl som sägs i 2 ovan.  Maximitid för frihetsbe-
rövande under förundersökning är sex månader; denna period får förnyas för 
ytterligare tre månader. 

4. Nationella myndigheter är skyldiga att bistå med verkställighet av beslut om 
domstolsövervakning som utfärdats i andra medlemsstater, samt att verkställa 
häktningsbeslut och beslut om överföring av personer som inte är frihetsberö-
vad men underlåtit att infinna sig inför rätten efter en kallelse för inställelse. 

5. Frihetsdomarens beslut om tvångsåtgärder får överklagas, såvida detta är tillåtet 
under den nationella lagstiftningen, i enlighet med artikel 35. 

Tillämpningsbestämmelse 

Det närmare innehållet av domstolsövervakning regleras i den nationella lagstiftningen, i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 35. 

Rättegång 

Artikel 26 – Domstolsförhandling20 

1. Rättegång med anledning av brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan skall äga rum 
vid nationella domstolar, som skall vara oavhängiga och opartiska.  De behöriga 
domstolarna utses av medlemsstaterna i enlighet med den nationella lagstift-
ningen för brottmålsdomstols behörighet.  De utsedda domstolarna skall så 
långt det är möjligt bestå av lagfarna domare, som om möjligt är sakkunniga i 
ekonomiska och finansiella frågor. 

2. Mål skall prövas i den medlemsstat som synes mest lämplig med hänsyn till 
rättskipningens effektivitet.  Eventuell behörighetskonflikt skall lösas enligt för-
farandet som sägs i artikel 28 nedan.  Av betydelse för domstols behörighet är 
främst följande omständigheter: 
(a) i vilken stat huvuddelen av bevisningen är tillgänglig, 
(b) i vilken stat den misstänkte, eller de viktigaste av de misstänkte, är bosatt el-

ler är medborgare, och 

 
20 Jfr den engelska artikelrubriken « trial » och den franska « Jugement en première instance ». 
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(c) i vilken stat den ekonomiska skadan har störst betydelse. 

3. Vid tillämpningen av den allmänna principen om nationell rätts komplementari-
tet (artikel 35) skall den behöriga nationella domstolen hänvisa till bestämmel-
serna i Corpus Juris och vid behov till bestämmelserna i den nationella lagstift-
ningen.  Domstolen skall i varje mål ange skäl för påföljdsbestämningen med 
hänvisning till särskilda omständigheter i målet mot bakgrund till vad som sägs 
i artiklarna 14-17 ovan. 

Tillämpningsbestämmelse 

Artikel 26.2: Beslut om i vilken medlemsstat rättegång skall ske fattas av europeiska åklagarmyndigheten ef-
ter samråd med de biträdande europeiska åklagarna och de nationella åklagarmyndigheterna som deltagit i 
brottsutredningen.21  När utredningar och åtals väckande ägt rum i flera medlemsstater skall målet prövas av 
den behöriga myndigheten i en enda medlemsstat, som bestäms enligt kriterierna som sägs i artikel 26.2. 

Artikel 27 – Överklagande till nationell domstol 

1. Varje fällande dom avseende brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan får av den som 
dömde överklagas till högre domstol i den stat där dom avkunnats i första in-
stans.  Vid den högre instansen skall en ny prövning göras i både rättsfrågor och 
sakfrågor.22  Liksom vid första instansen skall den högre instansen tillämpa be-
stämmelserna i Corpus Juris, och om tillämpliga saknas däri, den nationella lag-
stiftningen. 

2. Om den tilltalade helt eller delvis frikänts, får även Europeiska åklagarmyndig-
heten överklaga i egenskap av åklagarpart. 

3. Om endast den dömde har överklagat, får den högre domstolen inte döma till 
strängare påföljd. 

Artikel 28 – Process vid Europeiska gemenskapernas domstol (EGD) 

1. Beträffande brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan äger Europeiska gemenskaper-
nas domstol jurisdiktion i fyra fall: 

 
21 I Corpus Juris 2000 finns på detta ställe en not som hänvisar till diskussioner om en förunder-

sökningskamera som inte återges här. 
22 Den engelska texten nämner, uttryckligen, att målet skall « [be] retried, in law and in fact », 

medan den franska texten talar om « l’objet d’appel tendant à faire rejuger l’affaire ».  Istället för 
« ny prövning » som använts ovan kan « omprövning » vara en lämplig översättning.  Förtydligan-
det « in law and in fact » i den engelska texten synes motsvara användningen av « appel » istället 
för « cassation » i den franska texten. 



DEL III – STRAFFPROCESSRÄTT 

28 

(a) Europeiska gemenskapernas domstol är behörig att meddela förhands-
avgöranden som rör tolkning av Corpus Juris eller åtgärd vid tillämpning 
därav, 

(b) Europeiska gemenskapernas domstol är behörig att på begäran av en med-
lemsstat eller Europeiska gemenskapernas kommission avgöra tvister som 
rör tillämpningen av Corpus Juris, 

(c) Europeiska gemenskapernas domstol är behörig att på begäran av Europeis-
ka åklagarmyndigheten eller en nationell rättslig myndighet avgöra tvister 
om tillämpningen av principen om den europeiska territorialiteten, både i 
fråga om nationella och europeiska åklagare (artiklarna 18-24); samt att på 
begäran av Europeiska åklagarmyndigheten avgöra tvister om verkställighet 
av domstolsövervakning i nationella domstolarna (artiklarna 25-27), och 

(d) Europeiska gemenskapernas domstol är behörig att på begäran av en tilltalad 
avgöra tvister som rör valet av behörig domstol enligt artikel 26.2. 

2. När en fråga om tolkning av Corpus Juris eller som rör behörighetskonflikt upp-
kommer vid en domstol i en medlemsstat, får den domstolen begära ett avgö-
rande från Europeiska gemenskapernas domstol, om den anser att ett beslut i 
frågan är nödvändigt för att döma i saken. 

3. När en sådan fråga eller konflikt uppkommer i ett ärende vid en domstol i en 
medlemsstat, mot vars avgöranden inte finns något rättsmedel enligt nationell 
lagstiftning, skall den nationella domstolen föra frågan vidare till Europeiska 
gemenskapernas domstol. 

Gemensamma bestämmelser 

Artikel 29 – Den misstänktes rättigheter 

1. En person får inte höras som vittne, utan skall åtnjuta det skydd som ankommer 
en misstänkt från den tidpunkt då åtgärd vidtas med sikte att fastställa, tillbaka-
visa eller upptäcka bevis som klart och konsekvent visar att vederbörande har 
begått brott och i vart fall senast vid det första förhöret inför myndighet som 
känner till att sådan bevisning finns. 

2. Vid varje förfarande med anledning av brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan åt-
njuter en misstänkt person det skydd som bereds en för brott anklagad person 
genom artikel 6 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och artikel 10 i 
Förenta nationernas internationella konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter.  Innan förhör äger rum skall den misstänkte erinras om dennes rätt 
till tystnad. 
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3. Från och med det första förhöret har en misstänkt person rätt att underrättas om 
vad som lagts honom eller henne till last. 

Artikel 30 – Kommissionens rättigheter som målsägande 

[Artikeln har tagits bort.] 

Artikel 31 – Bevisbörda 

1. En var som misstänkts för brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan skall presumeras 
vara oskyldiga till dess att dennes skuld has fastslagits genom en slutlig dom 
som vunnit laga kraft. 

2. Med undantag för skyldighet att överlämna vissa handlingar i enlighet med den 
nationella lagstiftningen eller gemenskapsrätten, är ingen skyldig att direkt eller 
indirekt medverka till att klarlägga huruvida han eller hon begått brott. 

Artikel 32 – Tillåten bevisning 

1. I Europeiska unionen medlemsstater tillåts följande bevisning: 
(a) vittnesmål,23 vare sig det presenterats omedelbart inför domstolen eller över 

en ljud- och bildlänk, eller genom upptagning som framställts av Europeiska 
myndigheten i form av ett « europeiskt vittnesförhör », varvid vittnet skall 
förhöras inför en domare, försvararen skall vara närvarande och tillåtas att 
ställa frågor samt förhöret upptas på video; 

(b) förhör med den misstänkte, vare sig det sker omedelbart inför domstolen el-
ler har upptagits av Europeiska åklagarmyndigheten i form av ett « euro-
peiskt förhör ».  Vid ett sådant förhör skall den misstänkte förhöras inför en 
domare, biträds av en av honom eller henne utsedd försvarare (som fått till-
gång till akten i god tid, dock senast 48 timmar före förhöret) och av en tolk 
om det behövs.  Förhöret skall upptas på video; 

(c) utsaga av den misstänkte på annat sätt än de som sägs i b ovan, om sådan ut-
saga gjorts inför behörig myndighet (Europeiska åklagarmyndigheten eller 

 
23 Medan den engelska termen « testimony » kan leda till ambiguitet i sammanhanget talar den 

franska « témoignages » för att det endast är vittnes utsaga som avses.  Även en systematisk tolk-
ning (jfr punkterna b och c) talar för denna översättning. 
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domare)24 samt att den misstänkte erinrats om rätten till tystnad och rätten 
till biträde av en av honom eller henne utsedd försvarare och utsagan har 
upptagits i enlighet med gällande föreskrifter; 

(d) handlingar som överlämnas under förundersökningen eller vid rättegångens 
början, av en enskild eller organisation som upptagits i en förteckning över 
experter, som godkänts av medlemsstaterna på förslag av Europeiska åkla-
garmyndigheten; 

(e) befintliga handlingar, som den misstänkte har varit skyldig att överlämna i 
samband med en förberedande administrativ utredning samt handlingar, 
som framställts av tredje parter. 

2. Bestämmelserna i 1 ovan utesluter inte att andra bevismedel tillåts med stöd av 
den nationella lagstiftningen i domstolsstaten.  

Artikel 33 – Avvisande av bevismaterial som anskaffats på ett olovligt sätt 

1. Vid förfarande som avser brott som sägs i artiklarna 1-8 ovan skall bevisning 
avvisas, om den har anskaffats av personal vid gemenskapsmyndighet eller na-
tionell myndighet i strid mot  
– vad som följer av Europakonventionen för mänskliga rättigheter, 
– de europeiska bestämmelserna som sägs i artiklarna 31 och 32 ovan, eller 
– tillämplig nationell lagstiftning, om detta inte kan rättfärdigas med hänvis-

ning till de europeiska bestämmelserna som sägs ovan. 

 Bevisningen skall dock avvisas endast om införandet av sådan bevisning skulle 
strida mot principen om rättvis rättegång. 

2. Frågan huruvida bevisning har anskaffats i strid mot lag avgörs av den nationel-
la lagstiftningen i den stat där ifrågavarande bevisningen har anskaffats.  Om be-
visningen har anskaffats lagligt, i den mening som sägs ovan, skall användning 
av sådan bevisning inte kunna bestridas på den grunden att anskaffning av be-
visning på detta sätt skulle ha varit olaglig enligt nationell lagstiftning i den stat 
där bevisningen åberopas.  Detta utesluter dock inte att åberopad bevisning be-
strids, även om den tillåts i den stat där anskaffningen skett, om sådan bevisning 
skulle strida mot Europakonventionen eller de europeiska bestämmelserna som 
sägs i artiklarna 31 och 32. 

 
24 I den franska texten, men inte den engelska, nämnts även administrativ myndighet (autorité 

administrative) under « behörig myndighet ». 
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Tillämpningsbestämmelse 

I fråga om bevisning skall de nationella bestämmelserna tillämpas (artikel 35) såvida Corpus Juris inte anvisar 
någon specifik bestämmelse (se även tillämpningsbestämmelse för artikel 20.3 punkt d).  

Bevisning får avvisas endast om dess införande i processen skulle strida mot principen om rättvis rättegång.  
Domaren skall därför kontrollera att ingen oegentlighet har ägt rum, som kunde skada den misstänktes skyd-
dade intressen (Schutznorm).  Rätten är inte skyldig att avvisa bevisning som angår enbart tredje parts in-
tressen. 

Artikel 34 – Offentlighet och sekretess 

1. Sekretess gäller för utredning som sker inom Europeiska åklagarmyndigheten 
och myndigheter som medverkar i sådana utredningar är skyldiga att respektera 
tystnadsplikt på grund av yrkesställning. 

2. Uppgift om förhandling inför frihetsdomare får offentliggöras om alla parter 
samtycker därtill, dock inte om offentliggörandet sannolikt skulle vara till men 
för utredning eller tredje parts intressen eller för upprätthållandet av ordre pub-
lic eller moral. 

3. Domstolsförhandling skall vara offentlig, men medierna och allmänheten får 
utestängas från förhandlingen eller del därav på skäl som anges i artikel 6.1 i Eu-
ropakonventionen för mänskliga rättigheter.  Offentliggörandet av domstolsför-
handling får inbegripa att förhandlingen upptas och sänds audiovisuellt i enlig-
het med nationell lagstiftning och de villkor, som ställts däri.  Dom skall alltid  
avkunnas offentligt. 

Tillämpningsbestämmelse 

Begreppet tystnadsplikt på grund av yrkesställning i 34.1 ovan skall ges den betydelse som sägs i den 
tillämpliga nationella lagstiftningen (se artikel 35).   

Komplementaritetsprincipen 

Artikel 35 – Nationell rätt som komplement till Corpus Juris 

1. Vid tillämpningen av artiklarna 1-8, skall reglerna i artiklarna 9-34 kompletteras 
med nationella bestämmelser när detta är nödvändigt.  De nationella bestäm-
melser som skall tillämpas är sådana som angår brottsundersökning, åtals väck-
ande, domen eller domens verkställighet i enlighet med vad som är påkallat vid 
varje skede i förfarandet. 

2. Endast de nationella bestämmelser som är mer gynnsamma för den tilltalade får 
tillämpas som komplement till artiklarna 9-16. 
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Konkordans 

svenska engelska franska  

anhängiggörande av ären-
de hos EÅM 

seisin of the EPP saisine du MPE art. 19 

anmälan (till EÅM från 
enskilda personer) 

denunciation from 
citizens 

dénonciation de citoyen art. 19 

anslag grant aide art. 1, 6 

bedrägeri fraud fraude art. 1, 9 

bedrägligt beteende assimilated offence (to 
fraud) 

délit assimilé (vis-à-vis 
la fraude) 

art. 1, 9 

beslag seizure saisie art. 19, 20 

bidrag subsidy subvention art. 1, 6 

biträdande europeiska 
åklagare (BEÅ) 

European Delegated Pu-
blic Prosecutors 
(EDelPP) 

procureur européen 
délégué (PED) 

art. 18 m.m. 

böter fines les amendes art. 14 

dagsböter day fines les jour-amendes art. 14 

delaktighet participation participation art. 3 

diskvalificering (såsom 
påföljd) 

removal of rights privation de droits art. 14, 23 

domstolsförhandling trial  jugement art. 26, 34 

domstolsövervakning (av 
en misstänkt person) 

judicial control (of an 
accused person) 

contrôle judiciaire (de 
l’accusé) 

art. 20, 25 quater 

Europeiska byrån för be-
drägeribekämpning 
(OLAF) 

European Office for the 
Fight against Fraud 
(OLAF) 

Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) 

art. 19 

Europeiska åklagaren (EÅ) European Director of 
Public Prosecution 
(EDPP) 

Procureur général 
européen (PGE) 

art. 18 m.m. 

Europeiska åklagar-
myndigheten (EÅM) 

European Public Prose-
cutor (EPP) 

Ministère public 
européen (MPE) 

art. 18 m.m. 

europeiskt förför European interrogation 
report 

procès-verbal européen 
d’interrogatoire 

art. 32 
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svenska engelska franska  

europeiskt rättsligt områ-
de1 

European legal space l’espace judiciaire 
européen 

Förord 

europeiskt vittnesförhör European deposition procès-verbal européen 
d’audition 

art. 32 

fri fot, sättas på put on bail mise en liberté pro-
visoire 

art. 25 ter 

frihetsberövande personer arrested persons personnes arrêtées Förord 

frihetsberövande straff custodial sentence la peine privative de 
liberté 

art. 14 

frihetsdomare judge of freedoms juge des libertés Förord, art. 20 

företagsledare head of business chef d’entreprise art. 12 

förhör (med den misstänk-
te) 

questioning (of the 
accused) 

l’interrogatoire (de 
l’accusé) 

art. 20 

förhör (med vittne) hearing (of witness) l’audition (de témoin) art. 20 

förlikning settlement transaction  art. 19, 22 

förskingring misappropriation of 
funds 

malversation art. 6 

försök attempt tentative art. 11 bis 

förundersökning investigation investigation art. 19, 20 

förundersökning, inledan-
de av 

opening of proceedings mise en mouvement de 
l’action publique 

art. 19 

förundersökningsdomare juge d’instruction juge d’instruction art. 19 

förverkande confiscation confiscation  art. 14 

husrannsakan searches perquisitions art. 19, 20 

häktning remand in custody mandat d’arrêt art. 20, 25 quater 

häktningsorder arrest warrant mandat d’arrêt art. 20, 24 

kallelse summons convocation Art. 25 ter 

komplementaritet complementarity complémentarité art. 35 

legalitetsprincipen, den 
straffprocessuella 

legality principle légalité des poursuites art. 19 

myndighet, behörig competent authority autorité competente art. 1, 2 

nationell åklagarmyndighet 
(NÅ) 

National Public Prosecu-
tor (NPP) 

ministère public national 
(MPN) 

art. 18 m.m. 

oaktsamhet, grov; jfr vårds-
löshet 

gross negligence négligence grave art. 1, 9 

 
1 Jfr « ett område med frihet, säkerhet och rättvisa » som använts i flera EU-rättsliga instrument, 

bl.a. i preambeln och artikel 29, EU. 
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svenska engelska franska  

offentliggörande av dom 
(såsom påföljd) 

publication of conviction publication de jugement art. 14, 23 

oredlighet vid upp-
handling 

market-rigging fraude en matière de 
passation de marchés 

art. 2 

penninghäleri receiving recel art. 3 

penningtvätt money laundering blanchiment art. 3 

personlig skuld mens rea élément moral art. 9 

påföljd, reducerad eller 
lindrigare 

reduced or mitigated 
penalty 

peine réduite ou adoucie Art. 14 

sakkunnigutredning, 
förordnande om 

order of expert enquiry d’ordonner une 
expertise 

art. 20, 25 bis  

sekretessbrott disclosure of secrets per-
taining to one’s office 

révélation de secrets de 
fonction 

art. 8 

skyddstillsyn, att meddela 
föreskrifter om 

to put the offender on 
probation 

mettre l’auteur de 
l’infraction sous sur-
veillance judiciaire 

Art. 14 

stämpling conspiracy association de 
malfaiteurs 

art. 4 

tillämpningsbestämmelse implementing provi-
sions 

dispositif d’application - - - 

tjänstebrott abuse of office abus de fonction art. 7 

tvångsåtgärder coercive measures mesures restrictives art. 25 bis, 
25 quater 

tystnadsplikt på grund av 
yrkesställning 

professional secrecy secret professionnel art. 20, 34 

uppsåt intention faute intentionelle art. 1, 9 

uppsåtligen intentionally intentionellement art. 1 

villfarelse error/mistake erreur art. 10 

villkorlig dom, att meddela to suspend the sentence suspendre la condam-
nation 

art. 14 

vinning ur brott fruits and profits of 
crime 

les produits et le profit 
de l’infraction 

art. 14 

vårdslöshet; jfr oaktsamhet, 
grov 

recklessness l’imprudence grave art. 1, 9 

överklagande appeal recour art. 25 bis, 27 
 


