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Nr . C 191 /1

(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

FORKLARENDE RAPPORT VEDRØRENDE KONVENTIONEN OM BESKYTTELSE AF
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS FINANSIELLE INTERESSER

(Tekst godkendt af Rådet den 26. maj 1997)
( 97/C 191 /01 )
KONVENTION

om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
I.

BAGGRUND

Beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser
er et område, som medlemsstaternes regeringer og
parlamenter samt fællesskabsinstitutionerne i mange
år har beskæftiget sig med. Der er derfor siden
1960'erne blevet truffet en række foranstaltninger på
området. Den 10 . august 1976 forelagde Kommissio
nen et udkast til traktat ( ] ) om ændring af traktaterne
om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber med
henblik på indførelse af fælles regler for strafferetlig
beskyttelse af Fællesskabernes økonomiske interesser
samt for retsforfølgning af overtrædelser af bestem
melserne i disse traktater; dette udkast blev drøftet
intenst i løbet af 1980'erne .

Siden slutningen af 1980'erne er foranstaltningerne
på området blevet intensiveret, og spørgsmålet om
retlig — såvel fællesskabsretlig som nationalretlig —
beskyttelse har været genstand for mange overvejel
ser .

Den 21 . september 1989 fastslog Domstolen i sin
dom i sag 68/88 ( 2 ), at medlemsstaterne er forpligtede
til at sidestille beskyttelsen af Fællesskabernes interes
ser med beskyttelsen af deres egne budgetmæssige
interesser og til at indføre sanktioner, der er effek
tive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har
en afskrækkende virkning.
Rådet (justitsministrene) fastslog i resolution af
13 . november 1991 ( 3 ), at » det gensidige samarbejde
mellem medlemsstaterne med hensyn til forebyggelse
og bekæmpelse af svig til skade for Fællesskabernes
økonomiske interesser bedst vil kunne fremmes ved

forenelighed mellem normerne i de af medlemsstater
o EFT nr. C 222 af 22 . 9 . 1976 , s . 2 .
( 2 ) Samling af Domstolens afgørelser, 1989 , s . 2965 .
( 3 ) EFT nr. C 328 af 17. 12 . 1991 , s . 1 .

nes love og administrative bestemmelser, hvormed
sådan praksis straffes «, og opfordrede Kommissionen
til » at foretage en sammenlignende undersøgelse af
ovennævnte love og administrative bestemmelser i
medlemsstaterne for at se, om der bør træffes for
holdsregler for at nå frem til større overensstemmelse
mellem bestemmelserne « ( den såkaldte Delmas
Marty-rapport).

Inden da havde Kommissionen på eget initiativ alle
rede foretaget en sammenlignende undersøgelse af
medlemsstaternes ordninger med hensyn til admini
strative og strafferetlige sanktioner og af de generelle
principper i EF's sanktionsordninger. Resultatet af
denne undersøgelse, som viste, at der var behov for
lovgivningstiltag på begge områder, blev fremsendt til
Rådet og Europa-Parlamentet i juli 1993 (4 ).

I oktober 1992 forelagde det britiske formandskab et

udkast til erklæring fra medlemsstaternes regeringer
om bekæmpelse af svig til skade for Fællesskabernes
finansielle interesser for Ad hoc-gruppen vedrørende
Fællesskabsret og Strafferet under Det Europæiske
Politiske Samarbejde .
Det Europæiske Råd understregede på mødet i
København den 21 . og 22 . juni 1993 klart behovet
for at styrke beskyttelsen af Fællesskabernes finan
sielle interesser i henhold til de nye bestemmelser i
traktaten om Den Europæiske Union og » anmodede
Kommissionen om senest i marts 1994 at forelægge
sådanne forslag «.
Ved resolutionen om beskyttelse af Fællesskabets
økonomiske interesser, som blev vedtaget den 29 .30 . november 1993 på den første samling efter
unionstraktatens (5 ) ikrafttræden, erklærede Rådet
( ) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: SEK(93 )
1172 af 16 . juli 1993 .
( 5 ) EFT nr . C 224 af 31 . 8 . 1992, s . 2 .
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( retlige og indre anliggender ), at det burde » undersø
ges, hvilke foranstaltninger der eventuelt bør træffes
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sielle interesser inden for den nationale strafferet, idet
et sådant instrument skulle bygge på en række prin
cipper, som Rådet nærmere specificerede i resolutio

for at skabe større overensstemmelse mellem med

lemsstaternes love og administrative bestemmelser
med henblik på bekæmpelse af svig til skade for

nen .

Fællesskabernes økonomiske interesser «.

På grundlag af denne resolution opfordrede Det
Europæiske Råd på mødet i Essen den 9.-10 . decem
ber 1994 Rådet (retlige og indre anliggender) til » at
gå aktivt videre med drøftelserne, således at der i
første halvår af 1995 kunne træffes beslutning om en

Gruppen vedrørende strafferet/fællesskabsret, som
blev nedsat ved et uformelt justitsministermøde i
november 1990 i Rom for netop at se nærmere på
den retlige beskyttelse af Fællesskabernes finansielle
interesser, gennemgik i løbet af første halvår 1994
indgående de 17 henstillinger i Delmas Marty

fælles aktion eller konvention «.

Rådet ( retlige og indre anliggender ) konstaterede på
samlingen den 9.-10 . marts 1995 , at der var politisk
enighed om det hensigtsmæssige i i første omgang at
udarbejde et » autonomt juridisk instrument «, som
omfattede visse væsentlige spørgsmål, og » at arbejdet
derefter skulle fortsættes med henblik på at udar
bejde et mere komplet juridisk instrument « ( 3 ). Dette
instrument skulle indeholde en definition af svig samt
bestemmelser om, at det skal være strafbart at begå
svig, og at der skal indføres strafferetlige sanktioner,
der står i et rimeligt forhold til overtrædelsen; end
videre skulle instrumentet indeholde regler for fast
læggelse af medlemsstaternes straffemyndighed samt
bestemmelser om udlevering og om virksomhedsle
dernes strafferetlige ansvar.

rapporten .

Bestræbelserne på retligt at beskytte Fællesskabernes
finansielle interesser mod svig blev samtidig konkreti
seret i artikel 209 A i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, som omhandler beskyttelse
af Fællesskabets finansielle interesser, og i afsnit VI i
traktaten om Den Europæiske Union, som vedrører
samarbejdet om retlige og indre anliggender.
I den forbindelse fremlagde Det Forenede Kongerige
den 3 . marts 1994 et udkast til fælles aktion vedrø

rende beskyttelse af Fællesskabernes økonomiske
interesser, hvori det på grundlag af bestemmelserne i
afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
udviklede de idéer, der var indeholdt i det tidligere
omtalte udkast til erklæring fra det britiske formand

Gruppen vedrørende strafferet/fællesskabsret har
fortsat arbejdet under det græske, det tyske og fran
ske formandskab på grundlag af de to tidligere
omtalte udkast ( det britiske udkast til fælles aktion

skab .

og Kommissionens udkast til konvention ) suppleret
med kompromisforslag fra det tyske og det franske
formandskab .

Det Europæiske Råd anmodede på mødet den 24 .25 . juni 1994 på Korfu — i forlængelse af det græske
formandskabs rapport om gennemgangen af henstil
lingerne i Delmas Marty-rapporten — Rådet ( retlige
og indre anliggender) om » at nå til enighed om en
løsning med hensyn til de kriminelle aspekter af svig
og aflægge rapport på dets næste møde « i Essen.
Sideløbende hermed fremlagde Kommissionen den
11 . juli 1994 et udkast C ) til Rådets retsakt om
oprettelse af en konvention om beskyttelse af Fælles
skabernes finansielle interesser. Dette udkast blev

ledsaget af et forslag til Rådets forordning om
beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser

Som følge af de kompromiser, som blev udarbejdet
på samlingen i Rådet ( RIA) i Luxembourg den 20 . og
21 . juni 1995, konstaterede Det Europæiske Råd i
Cannes den 26.-27. juni 1995 , at der var enighed om
konventionens tekst .

II.

KONVENTIONENS PRINCIPPER

Konventionen er affødt af den konstatering, at svig
til skade for Fællesskabets budget antager et stadig
mere foruroligende omfang.

under EF-traktaten .

I sin resolution af 6 . december 1994 (2 ), som blev

vedtaget under det tyske formandskab, opfordrede
Rådet til, at der — med udgangspunkt i det britiske
udkast til fælles aktion og Kommissionens udkast til
konvention — blev udarbejdet et retsinstrument, som
kunne sikre beskyttelsen af Fællesskabernes finan
(') KOM(94 ) 214 endelig udg. af 15 . juni 1994 .
(2 ) EFT nr. C 355 af 14. 12 . 1994 , s . 2 .

Som eksempel kan nævnes, at Kommissionen i for
bindelse med beretningen for 1994 om bekæmpelsen
af svig til skade for Fællesskabernes finansielle inte
resser understregede, at denne svig er af alvorligt
omfang og indebærer store tab for Fællesskabernes
budget. Fællesskabets budget for 1995 beløber sig til
over 70 mia . ECU . Den svig, der er konstateret i
kraft af de foreskrevne indberetninger og andre infor
(3 ) En første protokol til konventionen blev udarbejdet den
27. september 1996 ( EFT nr . C 313 af 23 . 10 . 1996, s . 1 ).
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mationskilder, beløb sig i 1994 til 1,033 mia . ECU,
svarende til 1,5% af det samlede budget for 1994 .
Ganske vist påhviler det i første række medlemssta
terne at bekæmpe denne svig, idet de skal træffe de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådan svig
forebygges og bekæmpes effektivt, og at de beløb,
der er gået tabt som følge af uregelmæssigheder og
svig, tilbagebetales .

Det påhviler således de nationale myndigheder at
opkræve indtægterne og forvalte størstedelen af
udgifterne . I henhold til EF-traktatens artikel 5 skal
medlemsstaterne gennemføre fællesskabsretten og

sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af

Nr . C 191 /3

del af svigen er af transnational karakter, og da den
finansielle kriminalitet udvikler sig gennem kriminelle
organisationer, som forstår at udnytte hullerne i de
forskellige retssystemer samt at organisere og fordele
deres ulovlige virksomhed på samtlige medlemsstater
og på tredjelande .
Selv om der i medlemsstaterne på talrige områder
allerede findes strafferetlige bestemmelser, som gør
det muligt at beskytte Fællesskabernes finansielle
interesser, er der ved de gennemførte sammenlig
nende undersøgelser ikke desto mindre konstateret
huller og uoverensstemmelser, som skader bekæmpel
sen af svig og det strafferetlige samarbejde mellem
medlemsstaterne .

traktaten .

Formålet med denne konvention er derfor — under
Endvidere står der i traktatens artikel 209 A føl

gende :

iagttagelse af den nuværende kompetencefordeling
mellem medlemsstaterne og Fællesskaberne — at
sikre større overensstemmelse mellem medlemsstater

» Medlemsstaterne træffer de samme foranstaltninger

til bekæmpelse af svig, der skader Fællesskabets
finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der
skader deres egne finansielle interesser .
Med forbehold af andre bestemmelser i denne traktat

samordner medlemsstaterne deres optræden med
henblik på at beskytte Fællesskabets finansielle inte

resser mod svig. Med henblik herpå tilrettelægger de
med hjælp fra Kommissionen et snævert, løbende
samarbejde mellem de kompetente tjenester i deres
administrationer . «

I artikel 209 A knæsættes således det sidestillelses

princip, som blev slået fast af Domstolens dom i sag
68/88 , og det fastsættes udtrykkeligt som princip, at
medlemsstaterne løbende skal arbejde snævert sam
men med hjælp fra Kommissionen med henblik på at
beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod
svig.

Derudover står der i indledningsafsnittet og i nr. 5 i
artikel K.l følgende :

» Med henblik på virkeliggørelsen af Unionens mål
sætninger, navnlig den frie bevægelighed for perso
ner, og uden at det i øvrigt berører Det Europæiske
Fællesskabs beføjelser, betragter medlemsstaterne føl
gende områder som spørgsmål af fælles interesse :
— Bekæmpelse af svig på internationalt plan i det
omfang, dette område ikke er dækket af nr . 7, 8
og 9 .« ( strafferetligt samarbejde, toldsamarbejde
og politisamarbejde ).

nes strafferetlige bestemmelser gennem fastsættelse af
strafferetlige minimumsforskrifter, således at bekæm
pelsen af svig mod Fællesskabernes finansielle interes
ser kan gøres mere effektiv og virke endnu mere
afskrækkende, og således at det strafferetlige samar
bejde mellem medlemsstaterne kan blive styrket.

Ved denne konvention forpligter medlemsstaterne sig
således i princippet til på grundlag af en fælles
definition af svig at betragte svig over for Fællesska
bernes budget som en strafbar handling ( artikel 1 ) og
til at fastsætte strafferetlige sanktioner, herunder fri
hedsstraf, som kan medføre udlevering, i det mindste
i grove tilfælde af svig ( artikel 2 ).
Endvidere skal medlemsstaterne træffe de nødvendige
foranstaltninger, for at virksomhedsledere eller
beslutningstagere i visse tilfælde kan erklæres straffe
retligt ansvarlige ( artikel 3 ).

I denne konvention fastsættes reglerne for fastlæggel
sen af medlemsstaternes straffemyndighed ( artikel 4 ),
og der fastsættes tillige helt nye regler om udlevering
og retsforfølgning ( artikel 5 ).
I konventionen knæsættes derudover klart princippet
om øget strafferetligt samarbejde mellem medlemssta
terne, navnlig i tilfælde af svig af tværnational karak
ter ( artikel 6 ).
Artikel 7 indeholder bestemmelser om anvendelse af

» ne bis in idem « -princippet.
I artikel K.l , nr. 7, tilføjes strafferetligt samarbejde
som et spørgsmål af fælles interesse .

Imidlertid er det nødvendigt at styrke medlemsstater
nes midler til bekæmpelse af svig, da en meget stor

I artikel 8 fastsættes, under hvilke omstændigheder
De Europæiske Fællesskabers Domstol er kompetent
til at bilægge tvister mellem medlemsstaterne og
mellem medlemsstaterne og Kommissionen .

Nr . C 191 /4
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I artikel 9 knæsættes princippet om, at konventionen
ikke er til hinder for, at medlemsstaterne i deres
interne retssystem kan indføre bestemmelser, som er
mere vidtgående end konventionens bestemmelser.

stk. 1 , to forskellige, men homogene definitio
ner, en for svig for så vidt angår udgifter og
en for svig for så vidt angår indtægter.

I artikel 10 indføres der en ordning vedrørende
underretning mellem medlemsstaterne og Kommissio

Ved udgifter forstås ikke blot tilskud og

nen .

støtte, der forvaltes direkte over Fællesskaber

Som det er tilfældet for konventioner udarbejdet på
grundlag af artikel K.3 , stk. 2 , litra c ), i traktaten om
Den Europæiske Union, kan der ikke tages andre
forbehold end dem, der udtrykkeligt er fastsat i
konventionen .

III .
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BEMÆRKNINGER TIL ARTIKLERNE

1.

Artikel 1 : Definition af svig og svig som en
strafbar handling
I konventionens artikel 1 fastsættes for første

gang mellem medlemsstaterne en definition af
svig til skade for Fællesskabernes finansielle
interesser (i det følgende benævnt » svig «), som
skal være fælles for dem alle . At dette er at

betragte som et meget vigtigt resultat, under
streges af, at der i betragtningerne i Rådets
forordning ( EF, Euratom) nr. 2988/95 af
18 . december 1995 om beskyttelse af De
Europæiske Fællesskabers finansielle interes
ser ( 1 ) henvises til denne artikels definition af
svigagtig adfærd .
Med forbehold af artikel 2, stk . 2, pålægges
medlemsstaterne i henhold til artikel 1 generel
pligt til at betragte den deri beskrevne svigag
tige adfærd som en selvstændig strafbar hand
ling for at sikre, at der overalt indføres mini
mumssanktioner for svig begået af økono
miske beslutningstagere i de forskellige med
lemsstater. På denne måde sikres det, at

bekæmpelsen af svig får den fulde afskræk
kende virkning.

1.1 .

Stk . 1

nes almindelige budget, men også tilskud og
støtte, der er opført på budgetter, der forvaltes
af eller for Fællesskaberne . Det drejer sig
fortrinsvis om tilskud via Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget,
men også om tilskud og støtte fra strukturfon
dene : Den Europæiske Socialfond, Den Euro
pæiske Fond for Regionaludvikling, Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget, Udviklingssektionen, Det Finan
sielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet,
Samhørighedsfonden . Det drejer sig endvidere
om Udviklingsfonden, som forvaltes af Kom
missionen og Den Europæiske Investerings
bank. Det drejer sig også om visse fonde, som
ikke er opført på budgettet, og som forvaltes
særskilt af fællesskabsorganer, der ikke har
status som institution, som f.eks . Det Europæ
iske Center for Udvikling af Erhvervsuddan
nelse eller Det Europæiske Miljøagentur. Disse
forskellige tilskud og denne støtte, som ikke
ydes personligt, tager generelt sigte på at
finansiere den fælles landbrugspolitik, bidrage
til en strukturomlægning inden for den øko
nomiske, sociale eller kulturelle sektor eller
styrke samhørigheden inden for Unionen.

Ved indtægter forstås indtægter, der udgør
provenuet af de to første kategorier af egne
indtægter i artikel 2, stk . 1 , i Rådets afgørelse
94/728/EF af 31 . oktober 1994 om ordningen
for De Europæiske Fællesskabers egne indtæg
ter ( 2 ), nemlig dels afgifter, der er pålagt han
delen med tredjelande inden for rammerne af
den fælles landbrugspolitik, samt afgifter, der
er fastsat inden for rammerne af den fælles

markedsordning for sukker, dels told, der
opkræves i handelen med tredjelande . De
omfatter ikke de indtægter, der udgør prove
nuet af anvendelsen af den ensartede sats på
medlemsstaternes momsberegningsgrundlag,
idet moms ikke er en egen indtægt, som
opkræves direkte til Fællesskaberne. De om
fatter heller ikke indtægter, der udgør prove
nuet af anvendelsen af en ensartet sats på
summen af medlemsstaternes BNI .

For at kunne tage højde for de forskellige

former for svig, fastsættes der i artikel 1 ,

(M EFT nr. L 312 af 23 . 12 . 1995 , s . 1 .

(2 ) EFT nr. L 293 af 12 . 11 . 1994 , s . 9 .
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Definitionen af de to former for svig har til
fælles, at der skal være tale om en forsætlig
handling eller undladelse, og for begge former
opregnes de vigtigste handlinger, der betragtes
som svigagtig adfærd .

1.3 .

strafbart forsætligt at udfærdige eller levere
falske, unøjagtige eller ufuldstændige erklæ
ringer eller dokumenter med de i stk . 1
omhandlede følger.
Principielt skal sådanne handlinger være straf
bare som selvstændige lovovertrædelser, hvil
ket vil sige, at personer, som formodes at have
begået sådanne handlinger, skal retsforfølges
som gerningsmænd eller medgerningsmænd.

Svigagtig handling består fortrinsvis i anven
delse af falske dokumenter, manglende indbe
retning af en oplysning ved tilsidesættelse af
en specifik oplysningspligt, der følger af sær
lige lovbestemmelser, eller uretmæssig anven

I den udstrækning medlemsstaterne ikke gør
sådanne handlinger strafbare som selvstændige
handlinger, skal personer, som formodes at
have begået dem, i det mindste kunne retsfor
følges for medvirken eller anstiftelse til eller
forsøg på svig. Medvirken eller anstiftelse til
eller forsøg på svig forstås i denne henseende

delse af midler .

Sondringen mellem svig for så vidt angår
udgifter og svig for så vidt angår indtægter
fremstår først og fremmest i følgen af den
svigagtige handling: » uretmæssig oppebæreise
eller tilbageholdelse af midler « for udgifters
vedkommende og » uretmæssig formindskelse
af indtægterne « for indtægters vedkom

ud fra definitionerne i de nationale straffelov

givninger.

mende .

Forsætligheden skal gælde alle lovovertrædel
sens elementer, såvel selve handlingen som
dens følger.
1.4 .

i en forkert anvendelse af midler, der — om
er blevet ødet bort eller anvendt til andre

formål end dem, de oprindelig var afsat til . En
sådan uretmæssig anvendelse kan betragtes
som svarende til uretmæssig tilbageholdelse .
Stk . 2

I artikel 1 , stk . 2 , pålægges det medlemssta
terne, gennem fornødne, egnede foranstalt
ninger, at sikre, at den i stk . 1 omhandlede
adfærd betragtes som en strafbar handling i
deres

nationale

strafferet .

2.

Artikel 2 : Sanktioner

Medlemsstaterne

skal derfor efterprøve, om deres nuværende
straffelovgivning faktisk dækker alle de svig
agtige handlinger, der er omhandlet i stk . 1 .
Er det ikke tilfældet, skal medlemsstaterne
sørge for, at denne lovgivning kommer til at
operere med en eller flere strafbare handlinger,
der karakteriseres ved den pågældende ad
færd. De får mulighed for at gøre sådan
adfærd strafbar gennem en speciallovgivning
eller ved at indføje bestemmelser herom under
bedrageri i den generelle straffelovgivning.
For så vidt angår mindre omfattende tilfælde
af svig som omhandlet i konventionens arti
kel 2, stk. 2 , har medlemsstaterne fortsat
mulighed for ikke at fastsætte strafferetlige
sanktioner .

Stk . 4

Faktiske, objektive omstændigheder kan være
bevis for, at en handling har været forsætlig;
denne bestemmelse, som bygger på artikel 3 ,
stk . 3 , i FN's konvention om ulovlig handel
med narkotika og psykotrope stoffer vedtaget
i Wien den 16 . december 1988 og på artikel 1
i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10 . juni 1991
om forebyggende foranstaltninger mod anven
delse af det finansielle system til hvidvaskning
af pengeø ), omhandler bevisførelsen.

end antageligt bevilget retmæssigt — siden hen

1.2 .

Stk . 3

I henhold til artikel 1 , stk . 3 , skal det være

Forsætligheden gælder alle lovovertrædelsens
elementer, såvel selve handlingen som dens
følger.

Endvidere er det for udgifters vedkommende
ikke påkrævet at nævne følgen ( uretmæssig
oppebæreise eller tilbageholdelse af midler )
under uretmæssig anvendelse af midler; dette
skyldes, at den uretmæssige anvendelse består

Nr . C 191 /5

Blandt de forskellige mulige sanktioner frem
står strafferetlige sanktioner i kraft af deres
eksemplariske, afskrækkende karakter som det
mest effektive middel til at bekæmpe økono
misk kriminalitet . Derfor knæsættes i artikel 2

et af konventionens grundlæggende princip
per, nemlig at medlemsstaterne har pligt til at
fastsætte strafferetlige sanktioner for svig, der
skader Fællesskabernes finansielle interesser,
som omhandlet i artikel 1 .

Denne pligt berører ikke medlemsstaternes
mulighed for endvidere at fastsætte admini
strative sanktioner .

0 ) EFT nr . L 166 af 28 . 6 . 1991 , s . 77.
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Artikel 2 , stk . 2, indeholder som en undtagelse
fra princippet i stk. 1 en bestemmelse, som
giver en vis fleksibilitet, eftersom medlemssta
terne i mindre tilfælde af svig kan fastsætte
sanktioner af en anden art end strafferetlig;
det drejer sig fortrinsvis om administrative

praksis skal disse sanktioner være effektive,
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og
have en afskrækkende virkning. Medlemssta
terne bevarer imidlertid et spillerum med hen
syn til at fastsætte beløbsstørrelsen for
sådanne strafferetlige sanktioner og sanktio

sanktioner .

nernes form .
I henhold til konventionen kan mindre tilfælde

af svig kun vedrøre et samlet beløb på under
4 000 ECU, og de må ikke være af specielt
alvorlig karakter. Hvorvidt der er tale om
» specielt alvorlig karakter «, afgøres ud fra
national lovgivning og retspraksis .

Der vil således ikke nødvendigvis i alle tilfælde
blive tale om frihedsstraf; sanktionerne kan
bl.a . bestå i formuestraf eller i en kombination
af de to former for straf.

Det fastsættes imidlertid i konventionen, at

De medlemsstater, som benytter sig af undtag
elsen i stk. 2 og kun fastsætter administrative
sanktioner i mindre tilfælde af svig, har ikke
pligt til at straffe medvirken, anstiftelse eller
forsøg forbundet med sådan svig.

medlemsstaterne i hvert fald i grove tilfælde af
svig skal fastsætte frihedsstraf, der kan med
føre udlevering. Ud over tilfælde af svig vedrø
rende et minimumsbeløb, der skal fastsættes i

hver medlemsstat, og som ikke må være på
over 50 000 ECU, overlader konventionen det
til medlemsstaterne med udgangspunkt i deres

egen retspraksis at fastsætte, hvilke faktiske
omstændigheder der vil kunne indebære, at
visse former for svigagtig adfærd kan betegnes

3.

Artikel 3 : Virksomhedslederes strafferetlige
ansvar

som grov svig.

Disse faktiske omstændigheder kan f.eks .
være: at der er tale om gentagelsestilfælde, at
der i større eller mindre grad er tale om
organiseret svig, at den involverede person
tilhører en forbryderorganisation eller en orga
niseret bande, at den involverede bestrider et

offentligt hverv eller er national tjenestemand
eller EU-tjenestemand, at der er tale om
bestikkelse af tjenestemand, at der er voldt
skade for et beløb, som overstiger et nærmere
bestemt beløb i ecu . Hver enkelt medlemsstat

kan dog frit fastsætte frihedsstraf i andre
tilfælde af svig.

Disse sanktioner idømmes ved en domstol .

Dog er visse administrative myndigheder i
Østrig kompetente til i visse begrænsede til
fælde at idømme strafferetlige sanktioner som
f.eks . frihedsstraf. Det østrigske system kan i
sin helhed anses for at opfylde kravet i arti
kel 2 , stk. 1 .

I artikel 3 fastsættes det princip, at ledere,
som har juridiske eller faktiske beføjelser i en
virksomhed, ikke automatisk skal kunne und

drage sig enhver form for strafferetligt ansvar,
når underordnede på virksomhedens vegne har
begået svig til skade for Fællesskabernes finan
sielle interesser .

I henhold til denne artikel skal medlemssta

terne således træffe de foranstaltninger, som
de finder nødvendige, for at der, når det er
muligt i henhold til principperne i medlemssta
ternes nationale lovgivning, kan gøres et
strafferetligt ansvar gældende over for virk
somhedsledere eller andre personer med
beslutnings- eller kontrolbeføjelser i en virk
somhed, når f.eks . en underordnet har begået
svig.

Konventionen giver medlemsstaterne stort
spillerum til at fastlægge, på hvilket grundlag
lederne kan drages strafferetligt til ansvar.

Også medvirken eller anstiftelse til eller forsøg
på svig skal være underlagt strafferetlige sank
tioner. Hvordan de tre begreber skal defineres,
fastsættes i medlemsstaternes straffelovgiv

I henhold til artikel 3 kan medlemsstaterne

ning. Generelt dækker medvirken og anstif
telse den hjælp og bistand, som forsætligt ydes
i forbindelse med end lovovertrædelse, eller
forledelse eller tilskyndelse til at begå en lov

gerningsmænd, medgerningsmænd, medskyl
dige eller bagmænd ), men medlemsstaterne
har endvidere mulighed for at gøre et sådant
ansvar gældende over for de pågældende på et
andet grundlag.

overtrædelse .

gøre et strafferetligt ansvar gældende over for
virksomhedsledere eller beslutningstagere for
handlinger, som disse selv har begået ( som
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Således vil en medlemsstat i henhold til arti

( medvirker til ) med udgangspunkt i begre
bet » conspiracy « ( sammensværgelse ).

kel 3 kunne gøre et strafferetligt ansvar gæld
ende over for ledere, når disse har tilsidesat
en tilsyns- eller kontrolforpligtelse ( culpa in
vigilando ).

Det bør ligeledes præciseres, at visse med
lemsstater kan kræve, at der skal foreligge
dobbelt strafbarhed, for at der kan indle
des strafforfølgning for medvirken eller
anstiftelse til svig, når svigen er begået i et
tredjeland, dvs . at svigen også skal være
strafbar i henhold til tredjelandets lovgiv
ning.

Virksomhedslederes strafferetlige ansvar vil
ligeledes kunne gøres gældende med hjemmel i
en national lovbestemmelse uden forbindelse

med bestemmelserne om svig i sig selv, som
gør det strafbart i tilsidesætte en tilsyns- eller
kontrolforpligtelse .

Endvidere erkendes det, at visse medlems
stater ud fra hensigtsmæssighedsovervejel
ser eller juridiske overvejelser kun vil
kunne indlede retsforfølgning for medvir

Uagtsomhed eller uduelighed vil også kunne
danne grundlag for at gøre et strafferetligt
ansvar gældende over for ledere .

ken eller anstiftelse til svig, når det ved en
endelig retsafgørelse afsagt af den kompe
tente domstol i medlemsstaten eller tredje
landet er fastslået, at der faktisk er begået

Endelig forhindrer denne artikel ikke med
lemsstaterne i at fastsætte, at der kan gøres et
objektivt strafferetligt ansvar gældende for
andres handlinger over for virksomhedsledere
og beslutningstagere, uden at der er behov for
at bevise, at de har gjort sig skyld i forseelse,
uagtsomhed eller manglende tilsyn .

4.

Nr . C 191 /7

svig.

3 ) Når gerningsmanden er statsborger i den
pågældende medlemsstat, uanset hvor lov
overtrædelsen er begået ( medlemsstat eller
tredjeland ).

En medlemsstat kan for at fastlægge sin
straffemyndighed kræve, at der skal fore
ligge dobbelt strafbarhed.

Artikel 4: Reglerne for fastlæggelse af med
lemsstaternes straffemyndighed

Sådan eksterritorial kompetence har ikke

I konventionen fastsættes en række regler,
som giver medlemsstaternes domstole mulig
hed for at indlede retsforfølgning og pådømme
lovovertrædelser bestående i svig, der skader
Fællesskabernes finansielle interesser, herunder
navnlig lovovertrædelser, som kun delvis er

vundet hævd i visse medlemsstaters rets

praksis . Det fastsættes derfor i artikel 4,
stk . 2, at medlemsstaterne kan fravige
denne bestemmelse ved at deponere en
erklæring.

begået på medlemsstaternes territorium.
I henhold til artikel 4 har den enkelte med

lemsstat pligt til at fastsætte, at dens nationale
domstole er kompetente i følgende tre til
fælde :

1 ) Når svig, medvirken til svig eller forsøg på
svig begås helt eller delvis på dens territo
rium . Dette tilfælde omfatter svig, hvor
fortjenesten er opnået på dens territo
rium .

5.

Artikel 5: Regler vedrørende udlevering og
retsforfølgning

De tre regler vedrørende udlevering, som arti
kel 5 indeholder, er ment som et supplement
for så vidt angår beskyttelsen af Fællesskaber
nes finansielle interesser til de bestemmelser

om udlevering af egne statsborgere og om
fiskale lovovertrædelser, som gælder mellem
medlemsstaterne, og som er et resultat af
bilaterale eller multilaterale aftaler om udleve

2 ) Når en person på dens territorium forsæt
ligt har gjort sig skyldig i medvirken eller
anstiftelse til svig på en anden medlems
stats eller et trejdelands territorium. Som
det fremgår af bemærkningerne til arti
kel 2 , skal begreberne » medvirken « og

ring.

a ) Udlevering af en medlemsstats statsbor
gere :

» anstiftelse « forstås ud fra de nationale

En række medlemsstater udleverer ikke

lovgivninger.

egne statsborgere . Artikel 5 indeholder
visse bestemmelser, som tager sigte på at
undgå, at personer, der formodes at have
begået svig til skade for Fællesskabernes
interesser, kan gå fuldstændigt ustraffede
som følge af denne principielle holdning.

Visse medlemsstater vil dog kunne have en
mere vidtrækkende definition; Det Fore

nede Kongerige har f.eks . præciseret, at
det agter at fortolke udtrykket » assist «
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b ) Fiskale lovovertrædelser:

Begrebet » statsborger « skal i denne artikel

forstås på grundlag af de erklæringer, som
stater, der er kontraherende parter i den
europæiske konvention om udlevering af

Ifølge denne konvention kan udlevering
ikke nægtes blot med den begrundelse, at
anmodningen om udlevering vedrører
overtrædelse af afgifts- og toldlovgiv

13 . december 1957, måtte have fremsat i
henhold til artikel 6, stk . 1 , litra b ), i
nævnte konvention .

ningen.

Dette indebærer for parterne i den euro
pæiske konvention om udlevering, at der
sker en indskrænkning af artikel 5 i nær
værende konvention . Orddelen » afgifts-«
dækker indtægter ( skatter og afgifter i den
europæiske konvention om udlevering).

I henhold til artikel 5 skal en ,medlemsstat,
der ikke udleverer egne statsborgere, i før
ste række træffe de nødvendige foranstalt

ninger med henblik på at fastsætte sin
straffemyndighed med hensyn til de straf
bare lovovertrædelser, som er omhandlet i

artikel 1 og artikel 2 , stk. 1 , i nærværende
konvention, når disse begås af en af med
lemsstatens egne statsborgere uden for
dens territorium .
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Lovovertrædelsen kan

være begået i en anden medlemsstat eller i
et tredjeland .

Denne bestemmelse gælder ikke for mindre
tilfælde af svig, som i visse medlemsstater i
henhold til artikel 2 , stk . 2 , kun kan
straffes med administrative sanktioner .

Endvidere fastsættes det i artikel 5 , at den
anmodede medlemsstat skal forelægge sag

en for sine kompetente myndigheder med
henblik på retsforfølgning, når sådan svig
er begået på en medlemsstats territorium
af en anden medlemsstats statsborger, som
ikke kan udleveres af den pågældende
medlemsstat udelukkende med den be

grundelse, at den ikke udleverer egne stats
borgere . I artikel 5 , stk. 2 , fastslås således
klart princippet » aut dedere, aut judicare «.
Hensigten med denne bestemmelse er dog
ikke at indvirke på de nationale regler med
hensyn til straffesagens forløb .

For at dette princip kan føres ud i livet,
forpligter den begærende medlemsstat sig
til at oversende akter, oplysninger og
bevismidler vedrørende

lovovertrædelsen

til den medlemsstat, der indleder retsfor
følgningen af sin egen statsborger. Den
begærende medlemsstat skal holdes under
rettet om retsforfølgningen og resultaterne
heraf.

6.

Artikel 6: Samarbejde mellem medlemssta
terne

Da visse tilfælde af svig er meget komplicerede
og foregår på tværs af grænserne, er samarbej
det mellem medlemsstaterne af fundamental

betydning. Et styrket samarbejde mellem med
lemsstaterne skal gøre det lettere at afsløre og
bekæmpe svig og at samle retsforfølgningen
for samme tilfælde af grænseoverskridende
svig i én enkelt medlemsstat så ofte som
muligt.

Når en eller flere medlemsstater er berørt af

samme tilfælde af svig, der skader Fællesska
bernes interesser, skal medlemsstaterne først

og fremmest arbejde effektivt sammen på alle
stadier i proceduren, navnlig under efterforsk
ningen, retsforfølgningen og fuldbyrdelsen af
den afsagte straffedom .
De forskellige former for samarbejde, der er
nævnt i artikel 6 , stk. 1 , er at betragte som
eksempler. Formålet med ordene » f.eks .« i
denne bestemmelse er at tage højde for forhol
dene i visse stater, som ikke er parter i alle
europæiske konventioner af relevans for det
strafferetlige samarbejde. Det drejer sig om
gensidig retshjælp på det strafferetlige område,
udlevering, overførsel af retsforfølgning eller
fuldbyrdelse af straffedomme afsagt i udlan
det; alle er anført som vejledende eksempler,
således at der i hvert enkelt tilfælde kan

vælges det bedst egnede samarbejdsmiddel .
Gældende konventioner mellem medlemssta

terne på dette område berøres ikke af denne
Artikel 5 indeholder ikke nogen betingel
ser, som skal være opfyldt, før den anmo
dede stat indleder retsforfølgningen. Den
begærende stat behøver således ikke at
fremsætte en formel anmodning til den
anmodede stat, for at denne indleder
straffesagen.

konvention .

Artikel 6, stk. 2 , omhandler det tilfælde, hvor
flere medlemsstater er kompetente til at ind
lede retsforfølgning for en lovovertrædelse på
grundlag af de samme forhold .
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Medlemsstaterne pålægges i bestemmelsen at
samarbejde indbyrdes i et sådant tilfælde for
at afgøre, hvilken stat der skal være kompe
tent til at indlede retsforfølgningen . Formålet
med bestemmelsen er af effektivitetshensyn i
videst muligt omfang at samle retsforfølg
ningen i én enkelt medlemsstat.

8.

Nr . C 191 /9

Artikel 8: Domstolens kompetence
Det præciseres i artikel 8 , stk. 1 , under hvilke
omstændigheder De Europæiske Fællesskabers
Domstol er kompetent til at bilægge tvister
mellem medlemsstaterne om konventionens

fortolkning eller anvendelse .
For at afgøre sådanne kompetencekonflikter
vil medlemsstaterne f.eks . kunne tage følgende
elementer i betragtning: omfanget af den svig,
som er begået på deres territorium, stedet,
hvor de uretmæssige beløb er opnået, stedet,
hvor de involverede personer er blevet
anholdt, hvilken nationalitet de pågældende
har, hvorvidt der tidligere har været foretaget
retsforfølgning mv.
7.

Ifølge dette stykke behandles tvisten i første
omgang af Rådet efter proceduren i afsnit VI i
traktaten om Den Europæiske Union med
henblik på bilæggelse. Såfremt det efter en
frist på seks måneder ikke har været muligt at
nå frem til en bilæggelse, har de medlemssta
ter, der er parter i tvisten, mulighed for at
indbringe spørgsmålet for Domstolen, for at
denne kan bilægge tvisten.

Artikel 7: Ne bis in idem

I artikel 7, stk . 1 , knæsættes » ne bis in
idem « -princippet.

Ifølge artikel 8 , stk. 2, skal enhver tvist mel
lem en eller flere medlemsstater og Kommis
sionen om artikel 1 eller 10 i konventionen

først søges bilagt ved forhandling.

Dette princip er af ganske særlig betydning,
når der er tale om tilfælde af svig af tværna
tional karakter, hvor flere medlemsstaters
domstole vil kunne blive inddraget i sagen,
hvis det ikke har været muligt at samle rets

Hvis denne forhandling ikke lykkes, kan tvis
ten indbringes for Domstolen .

forfølgningen i en enkelt stat efter princippet i
artikel 6 , stk. 2 .

De tvister mellem en eller flere medlemsstater

Stk. 2 overtager fra de konventioner, som er
udarbejdet, eller som gælder mellem visse
medlemsstater, muligheden for at afgive erklæ
ringer, der begrænser anvendelsen.

og Kommissionen vedrørende artikel 1 og 10,
som kan indbringes for Domstolen, er tvister
vedrørende den måde, hvorpå en medlemsstat
har vedtaget de nødvendige retsakter, for at
visse former for adfærd kan betragtes som
strafbare handlinger, eller den måde, hvorpå
medlemsstaten har opfyldt sin pligt til at med
dele Kommissionen visse oplysninger.

I stk. 4 præciseres det, at de principper, der
allerede gælder i forholdet mellem visse med
lemsstater, og erklæringer i henhold til bilate
rale eller multilaterale aftaler ikke berøres .

De medlemsstater, som for øjeblikket er kon
trahenter eller parter i sådanne instrumenter,
skal genfremsætte de erklæringer, som de alle
rede har deponeret i forbindelse med de
pågældende instrumenter.

Det bør ligeledes understreges, at sådanne
stater ikke har mulighed for at fremsætte
andre erklæringer end dem, de allerede har
afgivet i forbindelse med disse konventioner.
De medlemsstater, der ikke er parter i oven
nævnte konventioner, kan ligeledes, såfremt de
ønsker det, ved deponeringen af den notifika
tion, der er omhandlet i konventionens arti
kel 11 , stk . 2 , fremsætte erklæringer, som
udelukkende vedrører de undtagelser, der er
nævnt i artikel 7, stk. 2 .

Domstolen har under ingen omstændigheder
kompetence til at anfægte afgørelser, der er
truffet af nationale domstole (i sager vedrø
rende overtrædelse af konventionen eller af
nationale bestemmelser om konventionens

gennemførelse ).

De høje kontraherende parter kan, hvis de
ønsker det, senere i en tillægsprotokol præci
sere reglerne for Domstolens kompetence til at
træffe præjudiciel afgørelse om fortolkningen
af konventionens bestemmelser ( 1 ).

( ) Rådet har på sin samling den 28 . og 29 . november 1996
vedtaget retsakten om udarbejdelse af en protokol på grund
lag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om
præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers
Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser ( dok. 11899/96 JUR 348
COUR 21 + COR 1 ( d ), COR 2 ( em ), REV 1 ( gr )).

Nr . C 191 / 10
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Det er blevet besluttet, at de høje kontrahe
rende parter skal træffe afgørelse herom med
to tredjedeles flertal . Der vil navnlig kunne
tages hensyn til nationale forskrifter med hen
syn til forundersøgelsens fortrolighed , tavs
hedspligt og beskyttelse af edb-personoplys
ninger.

Artikel 9 : Bestemmelser i national ret

Konventionen

indeholder

minimumsbestem

melser. Derfor knæsættes i artikel 9 det prin
cip, at intet i konventionen er til hinder for, at
medlemsstaterne i deres nationale ret kan ind

føre strengere bestemmelser, som er mere vidt
rækkende end de forpligtelser, der er fastsat i
konventionen, eller indgå aftaler i medfør af
artikel K.7 i traktaten om Den Europæiske
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11 .

Union .

Artikel 11 : Ikrafttrædelse
I artikel 11 fastsættes det, at konventionen
træder i kraft i overensstemmelse med de

Således

vil

medlemsstaterne

f.eks .

kunne

udvide definitionen i artikel 1 , stk . 1 , til også
at omfatte grov uagtsomhed, eller de vil kunne
undlade at kræve , at de følger, der er beskre
vet i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) og b ), skal
foreligge, for at der kan indledes retsforfølg
ning for den fuldbyrdede lovovertrædelse .

nævnt i artikel 11 , stk . 2 .
12 .

Artikel 12 : Tiltrædelse

straf.

I artikel 12 fastsættes det, at konventionen er
åben for tiltrædelse af enhver stat, der bliver
medlem af Den Europæiske Union, og artiklen
indeholder tillige de nærmere regler for en

Artikel 10: Underretning

Hvis konventionen allerede er trådt i kraft på
det tidspunkt, hvor en ny medlemsstat tiltræ

Endvidere

vil medlemsstaterne

for så

vidt

angår sanktionerne kunne beslutte , at der i
alle tilfælde af svig vil kunne idømmes friheds

10 .

regler, der er fastlagt af Rådet. Konventionen
træder i kraft 90 dage efter, at den sidste
medlemsstat har givet den notifikation, som er

I artikel 10 indføres der en ordning, hvorefter
medlemsstaterne skal underrette Kommissio
nen . I henhold til stk . 1 skal medlemsstaterne
underrette Kommissionen om de bestemmel

ser, som omsætter deres forpligtelser i medfør
af konventionen til national lov .

I stk . 2 fastsættes det, at medlemsstaterne,

uden at det berører forpligtelserne i henhold
til EF-forordninger og i overensstemmelse med
artikel K.3 , stk . 2 , litra c ), i traktaten om Den
Europæiske Union, indbyrdes eller med Kom
missionen skal udveksle de oplysninger om
anvendelsen af konventionen, som fastlægges i
Rådet, hvor også de nærmere regler for oplys
ningernes fremsendelse fastlægges .

sådan tiltrædelse .

der , træder konventionen i kraft over for

denne stat 90 dage efter, at den har deponeret
sit tiltrædelsesinstrument . Hvis konventionen
derimod ikke er trådt i kraft ved udløbet af

perioden på 90 dage efter den tiltrædende
stats tiltrædelse , træder den i kraft over for
denne på det tidspunkt, hvor den generelt
træder i kraft efter artikel 11 .

Det bemærkes, at hvis en stat bliver medlem
af Den Europæiske Union, inden konventio
nen generelt træder i kraft, og hvis den pågæl
dende stat ikke straks tiltræder konventionen ,
træder denne alligevel i kraft, så snart alle de
stater, der var medlem af Unionen på det
tidspunkt, hvor Rådet vedtog retsakten om
udarbejdelse af konventionen, har deponeret
deres ratifikationsinstrumenter .
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FORKLARENDE RAPPORT

om konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges
tiltrædelse af konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser,
åbnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980, samt af første og anden protokol vedrørende
Domstolens fortolkning af denne konvention

(Tekst godkendt af Rådet den 26. maj 1997)
( 97/C 191 /02 )

INDLEDNING

Konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på
kontraktlige forpligtelser, åbnet for undertegnelse i Rom
den 19 . juni 1980 (Rom-konventionen af 1980 ), fastlæg
ger ensartede lovvalgsregler for de områder, den gælder
for. Disse regler udgør et vigtigt supplement til konven
tionen af 27. september 1968 ( Bruxelles-konventionen af
1968 ) om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af
retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager. I
henhold til artikel 28 i Rom-konventionen af 1980 er

denne ( kun) åben for undertegnelse for de stater, der har
undertegnet traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab .

For at de regler, der således er gjort ensartede, ligeledes
kan anvendes på Den Europæiske Unions nye medlems
stater, der har forpligtet sig til at tiltræde Rom-konven
tionen af 1980, vedtog De Faste Repræsentanters Komité
den 1 . februar 1996 at nedsætte en arbejdsgruppe, som
skulle forberede de tre nye medlemsstaters tiltrædelse af
Bruxelles-konventionen af 1968 og Rom-konventionen af
1980 samt protokollerne hertil med de tilpasninger og
ændringer, der er foretaget ved de senere tiltrædelseskon
ventioner. Arbejdsgruppen har på to møder udarbejdet de
nødvendige tekniske ændringer som følge af de tre staters

telse i artikel 5 i Rom-konventionen af 1980 blev mødt

med interesse i gruppen. Det viste sig imidlertid, at
undersøgelsen af et sådant spørgsmål ville være temmelig
kompleks; det ville kræve en tilbundsgående undersøgelse
og ville dermed komme til at forsinke arbejdets afslut
ning. På denne baggrund godkendte konferencen af med
lemsstaternes regeringer på tidspunktet for godkendelsen
af tiltrædelseskonventionen, den 29 . november 1996, en
erklæring fra den østrigske delegation, hvori den omtaler
interessen for at foretage en undersøgelse af dette spørgs
mål i nær fremtid . Denne erklæring blev knyttet til
konferencens mødeprotokol .
Tiltrædelseskonventionen indeholder en række afslut

tende bestemmelser . Endelig omfatter tiltrædelseskonven
tionen en tilpasning af den protokol, der er knyttet til
Rom-konventionen af 1980, og som foruden Danmark
giver også Sverige og Finland hjemmel til at opretholde
deres lovvalgsregler vedrørende søtransport af gods .

AFSNIT I

tiltrædelse .

Der foretages en teknisk tilpasning af protokollen om De
Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af kon
ventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontrakt
lige forpligtelser, undertegnet den 19 . december 1988 , i
det følgende benævnt » første protokol af 1988 «, idet
højesteretterne i de tiltrædende medlemsstater opregnes .
Første protokol af 1988 og protokollen om tildeling af
visse beføjelser til De Europæiske Fællesskabers Domstol
vedrørende fortolkning af konventionen om, hvilken lov
der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, underteg
net den 19 . december 1988 , i det følgende benævnt
» anden protokol af 1988 «, ( sammen benævnt » de fortol
kende protokoller af 1988 «) tager sigte på en ensartet
fortolkning af Rom-konventionen af 1980 . De er endnu
ikke trådt i kraft.

Østrigs forslag om at benytte tiltrædelseskonventionen
som anledning til at udvide reglerne om forbrugerbeskyt

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I denne bestemmelse anføres det udtrykkeligt, at Repu
blikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sve
rige tiltræder de pågældende tre instrumenter, nemlig
Rom-konventionen af 1980 og første og anden protokol
af 1988 .

Rom-konventionen af 1980 er blevet ændret ved to

tidligere tiltrædelseskonventioner, nemlig konventionen
om Grækenlands tiltrædelse, undertegnet den 10 . april
1984 i Luxembourg, i det følgende benævnt » tiltrædelses
konventionen af 1984 «, og konventionen om Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse, underteg
net den 18 . maj 1992 i Funchal, i det følgende benævnt
» tiltrædelseskonventionen af 1992 «. De tre nye medlems
staters tiltrædelse gælder den således ændrede udgave af
Rom-konventionen af 1980 .
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overholder proceduren i artikel 23 i Rom-konventionen
af 1980 .

Tilpasninger af den protokol, der er knyttet til
Rom-konventionen af 1980
AFSNIT III

Tilpasninger af første protokol af 1988
Artikel 2
Artikel 3

Ifølge artikel 21 i Rom-konventionen af 1980 kan med
lemsstaterne opretholde en afvigende lovgivning, hvis .
denne beror på en international konvention, som de har
undertegnet. De danske lovvalgsregler vedrørende sø
transport af gods afviger fra Rom-konventionen af 1980,
men stemmer overens med de øvrige nordiske landes
lovgivning. De nordiske landes ensartede lovgivning på
dette område bygger dog ( traditionelt) ikke på en interna
tional konvention, men på, at disse landes parlamenter
samtidig har vedtaget enslydende love, og artikel 21 kan
således ikke anvendes i det foreliggende tilfælde, selv om
denne form for lovharmonisering rent faktisk svarer
meget til den, der er baseret på en international overens
komst. For at Danmark kunne opretholde disse fælles
bestemmelser, blev en protokol herom knyttet til Rom

I artikel 2 , litra a ), i første protokol af 1988 findes der en
oversigt over de højesteretter i medlemsstaterne, der kan
indbringe sager for De Europæiske Fællesskabers Dom
stol med henblik på præjudiciel afgørelse. Denne oversigt
suppleres med en oversigt over højesteretterne i de nye

konventionen af 1980 .

Ifølge de afsluttende bestemmelser, som tager udgangs
punkt i tiltrædelseskonventionerne af henholdsvis 1984
og 1992, har den finske og den svenske tekst til Rom

Da der for Sverige og Finland, som begge har deltaget i
de nordiske landes lovharmonisering, gælder samme ret
som for Danmark, udvider artikel 2 protokollen til også
at omfatte Sverige og Finland . I denne forbindelse er
henvisningerne til de berørte danske bestemmelser blevet
ajourført.

konventionen af 1980, første og anden protokol af 1988
og tiltrædelseskonventionerne af 1984 og 1992 samme
retlige gyldighed som teksterne på de øvrige sprog. Desu
den fastslås kravet om signatarstaternes ratifikation af
tiltrædelseskonventionen, der opstilles bestemmelser for
dens ikrafttræden, og endelig bestemmes det, at tiltrædel
seskonventionen har samme gyldighed på alle tolv

Medlemsstaterne har imidlertid anset det for hensigts
mæssigt at afgive en fælleserklæring, der er knyttet til
konventionen, og hvori de tager til efterretning, at Dan
mark, Sverige og Finland er rede til at undersøge, i
hvilket omfang der er mulighed for, at fremtidige ænd
ringer af deres nationale ret om søtransport af gods

medlemsstater .

AFSNIT IV

Afsluttende bestemmelser
Artikel 4-8

sprog.

I anledning af tiltrædelseskonventionens undertegnelse, er
teksterne til Rom-konventionen af 1980, første og anden
protokol af 1988 samt de ændringer, der er foretaget ved
de senere tiltrædelser, blevet udfærdiget på finsk og
svensk .

23 . 6 . 97

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Nr . C 191 /13

KONVENTION

om udlevering mellem Den Europæiske Unions medlemsstater
FORKLARENDE RAPPORT

(Tekst godkendt af Rådet den 26. maj 1997)
{ 97IC 191 /03 )

1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

a ) På mødet den 28 . september 1993 i Limelette blev

medlemsstaternes justitsministre enige om en
erklæring, der senere blev vedtaget af Rådet (ret

lige og indre anliggender ) på samlingen den 29 .30 . november 1993 , og som bemyndigede Den
Europæiske Unions kompetente organer til at
undersøge det hensigtsmæssige i, at medlemssta
terne indgik en udleveringskonvention, der skulle
supplere Europarådets konvention af 1957 om
udlevering og ændre nogle af dens bestemmelser.

Der blev derfor udarbejdet et arbejdsprogram for
at undersøge både udleveringsprocedurerne og de
grundlæggende udleveringsbetingelser med henblik
på at forenkle og fremskynde dem, og derved gøre
det lettere at tillade udlevering.

Den 10 . juni 1994 besluttede Rådet på baggrund
af det hidtidige arbejde, at man i første omgang
skulle koncentrere sig om de specifikke spørgsmål
i sager, hvor de berørte personer giver deres sam

tykke til udleveringen . Konventionen om forenklet
udleveringsprocedure, der omhandler udlevering af
personer, der giver deres samtykke, blev derfor
udarbejdet af Rådet og undertegnet af alle med
lemsstater den 10 . marts 1995 ( M.

Derefter fortsatte arbejdet med de resterende
punkter fra det oprindelige program på grundlag
af en række udkast til artikler, der efterhånden
omfattede bestemmelser vedrørende både procedu
rer og substans . Især substansen krævede, at
Rådet tog stilling politisk, og det gav derfor flere
gange præcise instrukser til de organer, der var
involveret i udarbejdelsen af teksten.

lemsstater udarbejdet af Rådet og undertegnet
samme dag af samtlige medlemsstater (2 ).

Konventionen består af en præambel, tyve artikler
og seks erklæringer, der er indeholdt i et bilag,
som er en integrerende del af konventionen.

b ) Begrundelserne for at udarbejde konventionen er
klart angivet i præamblen .

Som det fremgår af erklæringen fra 1993 mente
Rådet allerede ved indledningen af de aktiviteter,
der udøves under afsnit VI i TEU for at forbedre

det strafferetlige samarbejde, at udlevering er af
grundlæggende betydning for at lette medlemssta
ternes gennemførelse af straffesager.

Der var samtidig enighed om, at de mange ligheds
punkter mellem medlemsstaternes politik på det
strafferetlige område, og frem for alt deres gensi
dige tillid til, at de nationale retssystemer fungerer
tilfredsstillende, og navnlig medlemsstaternes evne
til at sikre, at forpligtelserne i konventionen til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæg
gende frihedsrettigheder overholdes i straffesager,
tilsammen berettigede en revision, også af de
grundlæggende aspekter ved udlevering ( udleve
ringsbetingelser, nægtelse af udlevering, speciali
tetsreglen, etc .).

Endvidere blev det med gennemførelsen af aktivi
teterne inden for rammerne af traktatens afsnit VI

vedrørende forskellige former for grov kriminalitet
i stigende grad klart, at for så vidt angår udleve
ring ville samarbejdet omkring de vigtigste straffe
sager, som f.eks . vedrørende terrorisme eller orga
niseret kriminalitet, kun kunne forbedres væsent

Den 27. september 1996 blev konventionen om
udlevering mellem Den Europæiske Unions med

( ] ) EFT nr. C 78 af 30 . 3 . 1995 , s . 1 .

ligt, hvis man på afgørende vis greb ind i de
grundlæggende betingelser.

(2 ) EFT nr. C 313 af 23 . 10 . 1996 , s . 11 .
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På det grundlag blev det derfor muligt at udar
bejde de artikler i konventionen, der vedrører
dobbelt strafbarhed, politiske forbrydelser, udleve
ring af egne statsborgere og visse aspekter af
specialitetsreglen, og som (i højere grad end de
andre bestemmelser, selv om også de er vigtige )
gør det nye instrument til en ægte nyskabelse på
udleveringsområdet, hvilket ligger i tråd med Den
Europæiske Unions generelle ønske om at tilpasse
hele det strafferetlige samarbejde til de nuværende
og kommende behov .

opfølgning af konventionen, at det med jævne
mellemrum vil drøfte ikke blot, hvordan konven
tionen fungerer, men også » hvordan udleverings
proceduren mellem medlemsstaterne fungerer ge
nerelt «, herunder andre konventioner og national
praksis.

2.

Den ønskede tilpasning medfører ændringer, der
gør det nødvendigt at ændre bestemmelser i natio
nal lovgivning og undertiden også i medlemsstater
nes forfatning. Målsætningen er angivet i de for
skellige artikler. Nogle af artiklerne giver mulighed
for at tage forbehold . Denne mulighed er dog
begrænset mest muligt. De vigtigste forbehold er
enten begrænset med hensyn til indhold ( som
f.eks . forbeholdet med hensyn til politiske forbry
delser i artikel 5 ) eller åbner mulighed for en
fuldstændig undtagelse fra det nye princip, men
pålægger da den medlemsstat, der tager et sådant
forbehold, andre forpligtelser ( jf. f.eks . artikel 3
for så vidt angår dobbelt strafbarhed ), eller er
underlagt en særlig ordning med midlertidig gyl
dighed for at gøre det lettere for den medlemsstat,
der har taget forbeholdet, at tage det op til fornyet
overvejelse ( dette gælder f.eks . forbeholdet i arti
kel 7 om udlevering af egne statsborgere ). End
videre fremgår det af Rådets erklæring vedrørende
opfølgning af konventionen, der er knyttet til
denne, at det er muligt at revidere alle forbehold
med jævne mellemrum, også dem, der ikke er
omfattet af en midlertidig ordning.
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BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE ARTIKLER

Artikel 1 — Generelle bestemmelser

Konventionen har til formål at supplere og lette
anvendelsen mellem medlemsstaterne, bl.a . i overens
stemmelse med artikel 28 , stk . 2, i den europæiske
udleveringskonvention, af forskellige internationale
instrumenter om udlevering, som nogle eller alle med
lemsstater har tiltrådt. Disse instrumenter er nævnt i

artikel 1 , stk. 1 , i nærværende konvention.

De instrumenter, der er nævnt i konventionens stk . 1 ,
er dels » moderkonventioner « ( den europæiske udleve
ringskonvention og Benelux-traktaten ), dels instru
menter, der supplerer disse konventioner ( den europæ

iske konvention om bekæmpelse af terrorisme og
konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen ).

Nærværende konvention skal ses som et supplement
til alle disse instrumenter . Den kan derfor ikke anven

c ) Rådet fastslog allerede i sin erklæring af 1993 , at
det nye instrument ikke skulle erstatte de eksiste
rende konventioner, men supplere dem. Den nye
konventions supplerende karakter fremgår af arti
kel 1 og er til dels omtalt i præamblen, hvor det
præciseres, at bestemmelserne i de eksisterende
konventioner fortsat gælder i alle spørgsmål, der
ikke er behandlet i nærværende konvention . Kon

ventionen indeholder således ikke nogen forplig
telse til udlevering. En sådan forpligtelse skal søges
i » moderkonventionerne «.

des som eneste grundlag for udlevering. Som nævnt i
de generelle indledende bemærkninger har den
omstændighed, at konventionen placeres inden for
rammerne af den europæiske udleveringskonvention
og de øvrige ovennævnte instrumenter den yderligere
konsekvens, at disse konventioners bestemmelser fort
sat gælder i alle spørgsmål, der ikke er dækket af
nærværende konvention . Tilsvarende finder alle forbe

hold og erklæringer til de pågældende konventioner
fortsat anvendelse mellem de medlemsstater, der er

parter i nærværende konvention, i det omfang de
vedrører spørgsmål, der ikke er omfattet af denne
konvention .

Denne strategi — der betyder, at teksten fokuserer

på de aspekter, der virkelig kræver ændringer —
medfører, at det europæiske udleveringssystem
fremover kommer til at bestå af et væv af forskel

lige komplekse traktatregelsæt, der ikke' er gæl
dende for alle stater, og som skal anvendes i
interaktion med national lovgivning. Blandt andet
af den grund fastslog Rådet i sin erklæring om

I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på
Portugals erklæring, der er knyttet som bilag til kon
ventionen, vedrørende Portugals forbehold med hen
syn til artikel 1 i den europæiske udleveringskonven
tion, der går på udlevering i forbindelse med en
forbrydelse, for hvilken der kan idømmes livsvarig
straf eller sikkerhedsforanstaltning. I erklæringen
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angiver Portugal, at landet kun vil tillade udlevering
for sådanne forbrydelser, hvis det er tilfreds med den
begærende medlemsstats tilsagn om, at den vil fremme
lempeligere foranstaltninger, som vil kunne komme
den person, som begæres udleveret, til gode . Det
understreges i erklæringen, at Portugal vil tillade udle
vering på sådanne betingelser i overensstemmelse med
de relevante bestemmelser i sin forfatning som fortol
ket af forfatningsdomstolen . Portugal bekræftede sam
tidig i erklæringen, at artikel 5 i konventionen om
Portugals tiltrædelse af konventionen om gennemfø
relse af Schengen-aftalen fortsat er gældende .
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udlevering mellem medlemsstaterne ; ej heller udleve
ringsordninger baseret på ensartet lovgivning ( f.eks .
forbindelserne mellem de skandinaviske lande ) eller
udleveringsordninger baseret på gensidige lovgivninger
om fuldbyrdelse på en medlemsstats territorium af
arrestordrer udstedt på en anden medlemsstats territo
rium ( f.eks . forbindelserne mellem Det Forenede

Kongerige og Irland ) berøres .

Artikel 2 — Forbrydelser, som kan medføre udleve
ring

Konventionens supplerende karakter betyder også , at
hvis der er tale om et spørgsmål , der også er omhand
let i de konventioner, der er nævnt i stk . 1 , og hvis
bestemmelserne er modstridende, har nærværende

konventions bestemmelser forrang. Dette gælder også ,
hvor der er afgivet erklæringer eller taget forbehold
med hensyn til de øvrige konventioner, medmindre
andet udtrykkeligt er fastsat i nærværende konven
tion . Der, hvor det er relevant, skitserer den forkla
rende rapport forholdet mellem nærværende konven
tion og de øvrige konventioner.

Der er også , som nævnt i præamblen, en forbindelse
mellem nærværende konvention og konventionen om
forenklet udleveringsprocedure mellem medlemssta
terne i Den Europæiske Union, selv om der ikke
specifikt henvises til denne forbindelse i artikel 1 . Når
begge konventioner er trådt i kraft, vil der opstå
situationer, hvor de to instrumenter finder anvendelse
samtidig, eftersom nogle af de spørgsmål, der behand
les i nærværende konvention, også kan opstå , når den
person , der begæres udleveret, giver sit samtykke .

Konventionens artikel 1 er affattet anderledes end den
tilsvarende artikel 1 i konventionen om forenklet

udleveringsprocedure på grund af de to instrumenters
forskellige indhold og art, selv om de begge supplerer
eksisterende konventioner . I særdeleshed ændrer nær

værende konvention til en vis grad betingelserne for
udlevering mellem medlemsstaterne ved at ændre de
eksisterende retsregler for udlevering, sådan som de
fungerer på grundlag af » moderkonventionerne «.
Konventionen om forenklet udleveringsprocedure deri
mod regulerer de proceduremæssige aspekter af visse
udleveringssager, der ikke er dækket af » moderkon
ventionerne «.

Af stk. 1 fremgår, hvilke forbrydelser der kan medføre
udlevering. Antallet af forbrydelser, der kan medføre
udlevering, vil sandsynligvis stige betydeligt med
anvendelsen af denne artikel .

Ifølge dette stykke skal forbrydelserne være strafbare
efter lovgivningen i både den begærende og den
anmodede medlemsstat, hvilket bekræfter reglen om
dobbelt strafbarhed, der allerede er nedfældet i » mo
derkonventionerne « ( en særlig undtagelse fra denne
regel omhandles i artikel 3 ). Dernæst ændrer stykket
den minimumsstrafferamme, der kræves for at tillade
udlevering, nemlig en frihedsstraf eller sikkerhedsfor

anstaltning af en varighed på mindst tolv måneder
efter lovgivningen i den begærende medlemsstat.
Denne strafferamme er blevet sat ned til seks måneder

efter lovgivningen i den anmodede medlemsstat.

Et år er strafferammens normale minimum i den

europæiske udleveringskonvention, idet staterne dog
har haft mulighed for at tage forbehold herom i
forbindelse med ratificeringen. Det følger af artikel 17
i nærværende konvention, at der ikke længere kan
tages forbehold med hensyn til strafferammens mini
mum . Grænsen på ét år er også i overensstemmelse
med den løsning, der blev vedtaget i artikel 61 i
konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen . I
artikel 2 , stk. 1 , i Benelux-traktaten er strafferammens

minimum fastsat til seks måneder efter lovgivningen i
den begærende stat, hvorved denne bestemmelse bliver
overordnet i forhold til nærværende konvention på
grund af dens mere fordelagtige vilkår for udlevering
for så vidt angår udleveringsarrangementer mellem de
stater, der er parter i Benelux-traktaten .

Minimumsstrafferammen på seks måneder i forhold til
den anmodede medlemsstat er nyt for de fleste med
lemsstater, selv om den allerede findes i artikel 2,
stk . 1 , i Benelux-traktaten .

I stk . 2 , der skal ses i sammenhæng med artikel 28 ,

stk . 3 , i den europæiske udleveringskonvention, hed
der det, at stk . 1 ikke berører anvendelsen af bestem
melser i bilaterale eller multilaterale aftaler, som åbner
mulighed for mere fordelagtige arrangementer om

For så vidt angår stk . 2 har det vist sig, at nogle
medlemsstater har afslået udlevering, fordi deres
nationale lovgivning ikke indeholder bestemmelser om
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samme type sikkerhedsforanstaltning som den lovgiv
ning, der er grundlag for udleveringsbegæringen, og

dette på trods af at disse medlemsstater ikke har taget
forbehold efter artikel 25 i den europæiske udleve

ringskonvention . Stk . 2 er affattet for at gøre det klart
for medlemsstaterne i juridisk henseende, at udleve
ring ikke kan afslås med denne begrundelse.

23 . 6 . 97

forskellene mellem de strafbare handlinger, der begås
af henholdsvis forbrydersammenslutninger og sam
mensværgelser — forekom at være særlig følsomme
områder i forbindelse med udlevering, fordi udlevering
kan forhindres for forbrydelser, der typisk forekom
mer som led i organiseret kriminalitet i alle dens
former, når kravet om dobbelt strafbarhed ikke kan

opfyldes.
Stk . 3 omhandler såkaldt accessorisk udlevering og
indeholder en bestemmelse, der ligner bestemmelsen i
artikel 1 i anden protokol til den europæiske udleve
ringskonvention. Ifølge dette stykke skal den anmo
dede medlemsstat også kunne tillade udlevering for
forbrydelser, der ikke opfylder udleveringsbetingel
serne i stk. 1 , men som kan straffes med bødestraf.

Man har ment, at begrundelsen for at afslå udlevering
falder bort, når den person, der begæres udleveret,
skal udleveres for en grov forbrydelse, der opfylder
betingelserne i stk. 1 . I dette tilfælde skal den pågæld
ende person ikke kunne undslippe retsforfølgning for
mindre grove forbrydelser, og domstolene i den begæ
rende medlemsstat vil kunne afsige dom over vedkom
mende for samtlige forbrydelser.

Et andet aspekt af spørgsmålet om forbrydelser, som
straffes med bødestraf, og som derfor ikke kan med
føre udlevering, behandles i artikel 10, stk . 1 , der
omhandler tilfælde, hvor udleveringsbegæringen ikke
omfatter sådanne forbrydelser, men hvor den begæ
rende medlemsstat kan beslutte at strafforfølge for
disse forbrydelser, efter at personen er blevet udleve
ret .

Artikel 3 — Sammensværgelser og forbrydersammen
slutninger

Siden 1993 har Den Europæiske Union som led i
bekæmpelsen af de groveste former for kriminalitet
insisteret på, at disse former for organiseret kriminali
tet og terrorisme skulle prioriteres højt. I denne for
bindelse har det ofte vist sig, at de nationale lovgiv
ninger mangler ensartede bestemmelser, som gør det
strafbart for to eller flere personer at slutte sig sam
men med det formål at begå forbrydelser . Dette skyl
des forskellige juridiske traditioner, men er ikke ens
betydende med forskelle i den politik, der føres på det
strafferetlige område . Disse forskelle kan dog gøre det
retlige samarbejde vanskeligere .

Navnlig forskellene mellem de forskellige former for
forbrydersammenslutninger, der er omhandlet i med
lemsstaternes straffelovgivning, og mellem de forskel
lige former for sammensværgelser — og i særdeleshed

Formålet med artikel 3 er at afhjælpe dette problem
ved at give mulighed for at afvige fra reglen om
dobbelt strafbarhed ved at fravige artikel 2, stk . 1 , i
nærværende konvention og den tilsvarende artikel 2 i
den europæiske udleveringskonvention samt artikel 2 i
Benelux-traktaten . Med henblik herpå fastsættes det i
stk . 1 , at når den forbrydelse, for hvilken udlevering
begæres, efter den begærende medlemsstats lovgivning
betegnes som en sammensværgelse eller en forbryder
sammenslutning, kan udlevering ikke afslås med den
begrundelse, at de samme forhold ikke anses for en
forbrydelse efter lovgivningen i den anmodede med
lemsstat. Det er indlysende, at de andre begrundelser
for at afslå udlevering i nærværende eller andre gæld
ende konventioner stadig finder anvendelse .

Denne vigtige bestemmelse gælder dog kun på to
betingelser, der begge er angivet i stk. 1 . Den første
betingelse er, at forbrydelsen efter den begærende stats
lovgivning kan medføre frihedsstraf eller sikkerheds
foranstaltning af en varighed på mindst tolv måneder.
For en sikkerheds skyld bekræftes den minimums
strafferamme, der allerede er angivet i artikel 2 ,
udtrykkeligt.

Den anden betingelse er, at forbrydersammenslut
ningen eller sammensværgelsen skal have til formål at
begå:

a ) » en eller flere af de forbrydelser, som er omhand
let i artikel 1 og 2 i den europæiske konvention
om bekæmpelse af terrorisme «, eller

b ) » enhver anden forbrydelse, der kan medføre fri
hedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning af en
varighed på mindst tolv måneder, og som vedrører
ulovlig narkotikahandel og andre former for orga
niseret kriminalitet eller andre voldshandlinger,
der er rettet mod en persons liv, fysiske integritet
eller frihed, eller som udgør en kollektiv fare for
persorier «. I stk . 2 angives den dokumentation,

som den anmodede medlemsstat skal bruge som
grundlag for at afgøre, om denne anden betingelse
er opfyldt.
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Betingelserne viser, at den exceptionelle afvigelse fra
kravet om dobbelt strafbarhed kun er berettiget og
kun kan forekomme i tilfælde af særlig farlige forbry
dersammenslutninger eller sammensværgelser, og at en
vurdering af farligheden skal bygge på arten af de
forbrydelser, som er formålet for de personer, som
danner sammensværgelser eller opretter eller deltager i
en forbrydersammenslutning. De forbrydelser, der i
den forbindelse betragtes som grove i konventionen,
falder i tre kategorier: terrorisme, forbrydelser i for
bindelse med organiseret kriminalitet, herunder narko
tikahandel, og voldsforbrydelser.

Stk . 1 indeholder derimod ikke nogen definition af
forbrydersammenslutning eller sammensværgelse, idet
det er tilstrækkeligt, at de forhold, der ligger til grund
for en udleveringsbegæring, i den begærende medlems
stats lovgivning henføres under kategorien forbryder
sammenslutning eller sammensværgelse .

Da kravet om dobbelt strafbarhed imidlertid er et

fasttømret princip i mange medlemsstaters udleve
ringslovgivning, fandt man det nødvendigt at finde en
alternativ løsning til stk. 1 . Derfor åbner stk. 3 og 4
mulighed for en kombination af et forbehold med
hensyn til stk . 1 og en forpligtelse for medlemsstaten
til at sikre, at den i stk. 4 nævnte adfærd medfører
udlevering efter artikel 2, stk. 1 .

Ifølge stk. 3 kan en medlemsstat forbeholde sig ret til
ikke at anvende stk. 1 eller til kun at anvende stykket
under visse omstændigheder, der skal angives i selve
forbeholdet. Den medlemsstat, der tager forbehold,
kan selv bestemme, hvilke omstændigheder det kan
dreje sig om .

Når der er taget forbehold — med eller uden angivelse
af nærmere omstændigheder — finder stk . 4 anven
delse . I dette stykke gøres der rede for, hvilken adfærd
der i henhold til medlemsstaternes lovgivning skal
medføre udlevering. Med henblik herpå anvendes en
række objektive beskrivende elementer, uden at der
bruges begreber såsom forbrydersammenslutninger
eller sammensværgelser:
— Der skal være tale om adfærd, der medvirker til, at

en gruppe personer, som handler med det samme
mål for øje, begår en eller flere forbrydelser af den
type, der er nævnt i stk. 4 .
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ren hjælpefunktion (praktisk forberedelse, logistisk
støtte til bevægelsen eller indlogering af personer
og lignende adfærd ). Stykket nævner intet om, at
den person, der medvirker til forbrydelsen, selv
skal være » medlem « af gruppen. Hvis en person,
der ikke er medlem af en velorganiseret kriminel
gruppe, medvirker til gruppens kriminelle virksom
hed — enten lejlighedsvis eller permanent — er
også denne form for medvirken derfor omfattet af
bestemmelsen, såfremt de andre kriterier for med
virken, jf. stk . 4, er til stede .

— Det hedder i stykket, at »... en sådan medvirken
skal være forsætlig og være baseret på kendskab til
gruppens formål og generelle kriminelle virksom
hed eller kendskab til, at gruppen har til hensigt at
begå den eller de pågældende forbrydelser.« Med
virken defineres i denne tekst på to måder: for det
første skal deltagelsen være forsætlig, hvilket
udelukker medvirken, der ikke er forsætlig. For
det andet er der forskel på arten af forbrydersam
menslutninger og på omstændighederne i forbin
delse med medvirken, og derfor kræves der et vist
kendskab . I den forbindelse hedder det, at dette
kendskab skal være baseret på enten kendskab til
gruppens formål og generelle kriminelle virksom
hed eller kendskab til, at gruppen har til hensigt at
begå den eller de pågældende forbrydelser.

— En gruppes forbrydelser, som en person medvirker
til at begå, skal være de samme som dem, der
henvises til i stk . 1 , litra a ) og b ). Også i dette
tilfælde er bestemmelsens forpligtelse berettiget på
baggrund af grovheden af de forbrydelser, der
begås eller planlægges af gruppen .

Artikel 4 — Beslutning om frihedsberøvelse et andet
sted end et fængsel

I henhold til artikel 12 i den europæiske udleverings
konvention skal udleveringsbegæringen være baseret
på en dom, der indebærer frihedsberøvelse, på en
beslutning om sikkerhedsforanstaltning eller, hvis der
er tale om udlevering med henblik på retsforfølgning,
på en arrestordre eller anden beslutning med samme
virkning. Sådanne beslutninger indebærer sædvanlig
vis, at en person frihedsberøves ved anbringelse i et
fængsel .

— Det kan dreje sig om medvirken af enhver art, og
det vil i et givet tilfælde skulle vurderes, om
adfærden bidrager til, at der begås en eller flere

forbrydelser . Som det fremgår af stykket, skal
adfærden ikke nødvendigvis bestå i deltagelse i
selve udførelsen af den/de pågældende forbrydel
se(r). Personens medvirken kan således bestå i en

Der findes imidlertid allerede — eller vil sandsynligvis
blive udtænkt i fremtiden — nye typer foranstalt
ninger, som indskrænker en persons frihed med hen

blik på en retssag, eller som ligefrem træder i stedet
for strafafsoning. I visse medlemsstater har retsmyn
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dighederne lovhjemmel til at anvende husarrest eller til
i hvert fald, uanset hvad foranstaltningen kaldes, at
frihedsberøve en person ved anbringelse et andet sted
end i et fængsel .

fælles erklæring, som er knyttet til konventionen som
bilag, om retten til asyl ( konventionen om flygtning
ens retsstilling af 28 . juli 1951 , ændret ved New
York-protokollen af 1967 ), som fastlægger forholdet
mellem konventionen og asyl bestemmelserne i nogle af
medlemsstaternes forfatninger og de relevante interna

Eftersom frihedsberøvelse et andet sted end et fængsel

tionale instrumenter .

i henhold til sådanne lovbestemmelser svarer til fri

hedsberøvelse i et fængsel, for så vidt angår formål og
retsregler, med anbringelsesstedet som eneste undtag
else , har man ment, at denne særlige procedure ikke
skal kunne medføre afslag på udlevering.
For at undgå, at der ved en snæver fortolkning af
ovennævnte artikel i den europæiske udleveringskon
vention eller den tilsvarende artikel i Benelux-trakta

ten ( artikel 11 ) lægges hindringer i vejen for udleve
ring, fastsættes det i artikel 4 , at udlevering ikke kan
afslås blot med den begrundelse, at den foranstaltning,
som begæringen er baseret på , foreskriver frihedsbe
røvelse et andet sted end i et fængsel .
Bestemmelsen indebærer ikke, at de nationale regler
om arrest og frihedsberøvelse skal ændres, ikke en
gang i forhold til udlevering; den berører heller ikke
de øvrige betingelser for imødekommelse af en begæ
ring om udlevering eller afslag derpå .
Når der begæres udlevering, kan det være i den
begærende medlemsstats interesse at redegøre for ræk
kevidden og den retlige beskrivelse af husarrest eller
lignende foranstaltninger, som begæringen er baseret
på, særlig hvis den anmodede medlemsstats lovgivning
ikke hjemler frihedsberøvelse et andet sted end i et
fængsel .

Artikel 5 afspejler en tostrenget fremgangsmåde : i
stk . 1 fastsættes det hovedprincip, at ingen forbrydelse
må betragtes som en politisk forbrydelse i forbindelse
med udlevering; i stk . 2 fastsættes det, at dette hoved
princip kan fraviges gennem et forbehold, men det
præciseres, at et sådant forbehold ikke kan gælde
terroristforbrydelser. Der røres således ikke ved selve
hovedprincippet på dette område .

Ved artikel 3 i den europæiske udleveringskonvention
og artikel 3 i Benelux-traktaten udelukkes udlevering
for politiske forbrydelser. Den europæiske konvention
om bekæmpelse af terrorisme indeholder i artikel 1 en
undtagelse fra disse bestemmelser, idet det fastslås, at
ingen af de forbrydelser, der er nævnt i artiklen, skal
anses for en politik forbrydelse eller for en forbryd
else, der har forbindelse med en politisk forbrydelse,
eller en forbrydelse, der udspringer af politiske moti
ver. Endvidere giver samme konventions artikel 2 en
deltagende stat mulighed for at bestemme, at ud over
de forbrydelser, der er omfattet af artikel 1 , skal andre

grove voldshandlinger mod en persons liv, fysiske
integritet eller frihed ikke anses for en sådan forbryd
else; det samme gælder grove forbrydelser mod for
muegoder, hvis handlingen har medført kollektiv fare
for personer, samt forsøg på at begå nogen af de
ovennævnte forbrydelser eller medvirken til sådanne
forbrydelser eller til forsøg herpå .

Artikel 5 — Politiske forbrydelser

Medlemsstaternes fælles vilje til at forebygge og
bekæmpe terrorisme, som ofte er blevet understreget
af Det Europæiske Råd, og det deraf følgende behov
for at forbedre det retlige samarbejde, således at der
ikke længere er nogen risiko for, at en sådan adfærd
forbliver ustraffet, førte til en nærmere undersøgelse
af spørgsmålet om politiske forbrydelser i forbindelse
med udlevering.
På baggrund af ligheden mellem medlemsstaternes
politiske idégrundlag og den grundlæggende tillid til
medlemsstaternes strafferetsplejesystemer forekom det
naturligt at overveje, om det fortsat skulle være muligt
at afslå udlevering mellem Den Europæiske Unions
medlemsstater blot med den begrundelse, at en
bestemt forbrydelse var af politisk karakter. Artikel 5

Ved stk . 1 i nærværende konvention fjernes enhver
mulighed for at påberåbe sig undtagelsen for politiske
forbrydelser.

Stk . 1 er formuleret efter artikel 1 i den europæiske
konvention om bekæmpelse af terrorisme, men
bestemmelsen er ikke længere indskrænket til en
række angivne forbrydelser. Stk . 1 i nærværende kon
vention er således overordnet i forhold til artikel 3 ,
stk. 1 , i den europæiske udleveringskonvention og
artikel 3 , stk . 1 , i Benelux-traktaten samt artikel 1 og
2 i den europæiske konvention om bekæmpelse af
terrorisme .

er resultatet af disse overvejelser.

De vigtige ændringer, der indføres med de nye bestem
melser, skal ses i sammenhæng med medlemsstaternes

Som fastsat i stk. 3 berører stk . 1 ikke på nogen måde
bestemmelserne i artikel 3 , stk . 2 , i den europæiske
udleveringskonvention og i artikel 5 i den europæiske
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konvention om bekæmpelse af terrorisme . I henhold
til nævnte bestemmelser, som følgelig kan anvendes
uden begrænsning, kan den anmodede medlemsstat
fortsat afslå udlevering, hvis begæringen er fremsat
med det formål at tiltale eller straffe en person på
grund af hans race, religion, nationalitet eller politiske
overbevisning, eller hvis den pågældendes stilling kan
blive forringet af disse grunde .

Sandsynligheden for, at Den Europæiske Unions med
lemsstater vil gøre disse omstændigheder gældende
som led i en udleveringsprocedure, er højst teoretisk .
Eftersom respekten for de grundlæggende rettigheder
og frihedsrettigheder er et ufravigeligt princip for Den
Europæiske Union, og eftersom en sådan respekt som
tidligere nævnt ligger til grund for de fremskridt, som
Den Europæiske Union søger at opnå gennem denne
konvention , fandt man imidlertid, at teksten ikke
måtte afvige fra den sædvanlige regel, at personer skal
beskyttes mod retsforfølgning, der er påvirket af poli
tisk diskriminering, og at det udtrykkeligt burde næv
nes, at den regel fortsat står ved magt.

Stk . 3 er også nævnt i den erklæring, der er knyttet
som bilag til konventionen, og hvori Grækenland
fastslår, at det på grundlag af stk . 3 er muligt at
fortolke hele artikel 5 på en måde, som sikrer overhol
delsen af bestemmelserne i den græske forfatning.

I stk. 2 fastsættes det som tidligere nævnt, at enhver
medlemsstat kan tage forbehold og derved begrænse
anvendelsen af stk . 1 til to kategorier af forbrydelser,
nemlig:

a ) de forbrydelser, der er anført i artikel 1 og 2 i
konventionen om bekæmpelse af terrorisme ( dvs .
de groveste forbrydelser såsom gidseltagning,
anvendelse af skydevåben og sprængstoffer, volds
handlinger mod en persons liv eller frihed, eller
forbrydelser, som har medført kollektiv fare for
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I modsætning til indholdet i nærværende konventions
artikel 3 , stk . 1 , kommer de i denne artikels stk . 2 ,
litra b ), omhandlede sammensværgelser eller forbry

dersammenslutninger kun i betragtning, for så vidt de
udviser adfærd svarende til beskrivelsen i artikel 3 ,
stk . 4 .

Endelig fastsættes det i artiklens stk. 4 , at forbehold i
henhold til artikel 13 i den europæiske konvention om
bekæmpelse af terrorisme ikke længere finder anven
delse . Stk . 4 gælder for såvel de medlemsstater, der
anvender det i stk . 1 knæsatte princip uden ind
skrænkninger, som de medlemsstater, der fremsætter
en erklæring efter stk . 2 .

Artikel 6 — Fiskale forbrydelser

I henhold til artikel 5 i den europæiske udleverings
konvention og artikel 4 i Benelux-traktaten er udleve
ring for fiskale forbrydelser kun tilladt, hvis de kon
traherende parter har truffet beslutning herom med
hensyn til en sådan forbrydelse eller kategori af for
brydelser. Ved artikel 2 i anden tillægsprotokol til den
europæiske udleveringskonvention er begrænsningen
med hensyn til artikel 5 i den pågældende konvention
blevet fjernet, men protokollen er ikke ratificeret af
samtlige medlemsstater og finder ikke anvendelse mel
lem medlemsstater, som har indgået andre udleve
ringsaftaler end den europæiske udleveringskonven
tion . Artikel 63 i konventionen om gennemførelse af
Schengen-aftalen fjerner delvis begrænsningen vedrø
rende fiskale forbrydelser.

Ved stk . 1 og 2 fastsættes for alle medlemsstater
samme retsregler som dem, der blev fastsat ved anden
tillægsprotokol til den europæiske udleveringskonven
tion, og herved er de to stykker overordnet i forhold
til ovennævnte artikler i den europæiske udleverings
konvention, i Benelux-traktaten og i konventionen om
gennemførelse af Schengen-aftalen .

personer )

b ) forbrydelser, der kan karakteriseres som sammen
sværgelser eller forbrydersammenslutninger, som
har til formål at begå en eller flere af de forbrydel

I stk . 1 fastsættes det princip, at udlevering også skal
tillades for fiskale forbrydelser, hvis disse efter den
anmodede medlemsstats lovgivning udgør en tilsva
rende lovovertrædelse .

ser, der er nævnt i litra a ).

For så vidt angår sidstnævnte kategorier er nærvæ
rende konvention mere vidtrækkende end artikel 1 ,
litra f), i den europæiske konvention om bekæmpelse
af terrorisme, idet denne kun omhandler forsøg på at

begå en af de i artikel 1 omhandlede forbrydelser eller
medvirken til sådanne forbrydelser eller til forsøg
derpå .

Da medlemsstaternes lovgivninger kan være indbyrdes
afvigende med hensyn til de enkelte elementer i de
forskellige forbrydelser i tilknytning til skatter, afgif
ter, told og valutahandel, har man fundet det hensigts
mæssigt at give den anmodede medlemsstat vide

skønsbeføjelser til at vurdere, om der i dens lovgivning
opereres med en lovovertrædelse, som svarer til den
forbrydelse, for hvilken der begæres udlevering. Det er
derfor tilstrækkeligt, for at kriteriet om dob
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belt strafbarhed kan siges at være opfyldt, at en
lovovertrædelse anses for at være af » tilsvarende «

karakter (*).

Stk . 2 indeholder en bestemmelse svarende til bestem
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konvention giver mulighed for efter skøn at afslå
udlevering på grundlag af statsborgerskab, og i hen
hold til artikel 5 i Benelux-traktaten er udlevering af
egne statsborgere udtrykkeligt forbudt. I nogle med
lemsstater lægger forfatningen hindringer i vejen for
udlevering af egne statsborgere, mens andre har et
lovfæstet forbud .

melsen i anden tillægsprotokol ( **) , i henhold til hvil
ken udlevering ikke kan afslås med den begrundelse,
at der efter den anmodede medlemsstats lovgivning
ikke opkræves samme type skatter og afgifter som
efter den begærende medlemsstats lovgivning. Også
her er den grundlæggende tanke, at kerneelementerne
i forbrydelsen skal være afgørende for vurderingen af,
om der foreligger dobbelt strafbarhed .

Stk . 3 tillader, at der tages forbehold med hensyn til
forbrydelser, som ikke vedrører punktafgifter, moms
eller told, idet sådanne forbrydelser kan udelukkes fra
konventionens anvendelsesområde . Med hensyn til
forbrydelser, der vedrører punktafgifter, moms eller
told, kan stk. 1 derimod ikke fraviges gennem forbe
hold . Tages der forbehold, har et sådant også konse
kvenser i forhold til artikel 10, jf. artikel 10 , stk . 4 .

For medlemsstater, som er parter i anden tillægsproto
kol, bliver der ikke mulighed for at indføre en mere
restriktiv udleveringsordning i forbindelse med fiskale
forbrydelser end den, de allerede har tilsluttet sig ved
anden tillægsprotokol . Dette princip medfører, at
medlemsstater, som er parter i anden tillægsprotokol,
og som ikke har taget forbehold med hensyn til
artikel 2 i den pågældende protokol, ikke kan afgive
den i stk . 3 omhandlede erklæring.

Artikel 7 — Udlevering af egne statsborgere

Denne artikel skal ses i sammenhæng med Rådets
erklæring vedrørende begrebet » statsborger « og
erklæringen fra Danmark, Finland og Sverige vedrø
rende konventionens artikel 7 .

Det er kun få medlemsstater, der udleverer egne
statsborgere . Artikel 6 i den europæiske udleverings

(*) At der i den engelske autentiske udgave af anden tillægs
protokol anvendes udtrykket » an offence of the same
nature « og ikke » similar offence « som i denne konvention,
skyldes ikke et ønske om at gøre ordningerne baseret på de
to instrumenter forskellige ; det skyldes udelukkende
tekniske hensyn .

(**) At ordlyden i den engelske version af nærværende konven
tion ikke er helt identisk med ordlyden i den autentiske
engelske udgave af anden tillægsprotokol skyldes tekniske
hensyn .

I stk. 1 fastsættes det princip, at udlevering ikke kan
afslås med den begrundelse, at den person, der begæ
res udleveret, er statsborger i den anmodede medlems
stat, således som dette begreb er fastlagt i artikel 6 i
den europæiske udleveringskonvention . Dette er et
vigtigt skridt på vejen mod fjernelsen af en af de
traditionelle hindringer for udlevering mellem med
lemsstaterne . Grunden til denne ændring er som alle
rede understreget i de indledende generelle bemærk
ninger, at Den Europæiske Unions medlemsstater har
fælles værdier og fælles retstraditioner og har tillid til
hinandens strafferetsplejesystemer.

Artiklen indeholder ikke nogen definition af begrebet
en medlemsstats » statsborger «, men henviser til arti
kel 6 i den europæiske udleveringskonvention . I hen
hold til denne artikel kan hver stat gennem en erklæ
ring angive den betydning, begrebet » statsborgere «
skal have .

Adskillige medlemsstater har afgivet erklæringer af
denne art, f.eks. Danmark, Finland og Sverige. Disse
tre medlemsstater har defineret statsborgere som stats
borgere i de nordiske lande ( Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige ) såvel som udlændinge, der
har fast bopæl i en af de pågældende stater. Disse
erklæringer er blevet opfattet som for vidtgående .
Derfor bekræfter Danmark, Finland og Sverige i hen
seende til nærværende konvention ved en erklæring,
der er knyttet som bilag til konventionen, at de i deres
forbindelser med andre medlemsstater, der forsikrer,

at de vil handle på samme måde, ikke vil påberåbe sig
den definition af statsborger, der er anført i deres
erklæring til den europæiske udleveringskonvention,
som begrundelse for at nægte at udlevere personer fra
ikke-nordiske stater, der er bosat i de nordiske
lande .

Stk. 2 giver mulighed for at fravige det generelle
princip, der er fastsat i stk. 1 . Man fandt det hensigts
mæssigt at give mulighed for at tage forbehold på
dette område, eftersom forbuddet mod udlevering af
egne statsborgere er fastsat i forfatningsmæssige
bestemmelser eller i nationale love, som bygger på
lange retstraditioner, hvorfor en ændring er en kom
pliceret sag. Stk. 3 indfører imidlertid en ordning, som
vil opmuntre til at tage forbehold op til fornyet
overvejelse .

I henhold til stk. 2 kan en medlemsstat tage forbehold
ved at erklære, at den ikke vil tillade udlevering af
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egne statsborgere eller kun vil gøre det på visse
nærmere angivne betingelser, som det overlades til den
enkelte medlemsstat selv at opstille i sin erklæring. En
medlemsstat kan f.eks . angive, at den ikke vil udlevere
egne statsborgere med henblik på domsfuldbyrdelse,
og at den kun vil udlevere egne statsborgere med
henblik på retsforfølgning på den betingelse, at den
udleverede, hvis han bliver dømt, sendes tilbage til
domsfuldbyrdelse i sit eget land . En medlemsstat kan
endvidere angive, at den i forbindelse med udlevering
af egne statsborgere altid vil anvende princippet om
dobbelt strafbarhed, specialitetsreglen og forbud mod
videreudlevering til en anden medlemsstat.
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fornyelsesperioden for forbeholdet i alle tilfælde reg
nes fra den første dag efter datoen for udløbet af den
femårsperiode, hvor forbeholdet havde gyldighed .
Når en medlemsstat opretholder sit forbehold, kan
den ændre det i retning af en lempelse af udleverings
betingelserne . En medlemsstat kan under ingen
omstændigheder ændre et forbehold på en måde, som
gør udleveringsbetingelserne strengere, f.eks . ved at
tilføje nye betingelser.

Artikel 8 — Forældelse

I denne forbindelse mindes der om Rådets erklæring

om begrebet » statsborger «. Ifølge denne erklæring vil
begrebet » statsborger « som anvendt i henhold til
nærværende konvention ikke berøre eventuelle andre

definitioner, der anvendes eller anføres i henhold til
Europarådets konvention af 21 . marts 1983 om over
førelse af domfældte . Denne erklæring berqrer ikke

Ifølge artikel 10 i den europæiske udleveringskonven
tion og artikel 9 i Benelux-traktaten må udlevering
ikke tillades, når der i henhold til lovgivningen i enten
den begærende stat eller i den anmodede stat er
indtrådt forældelse med hensyn til tiltale eller fuldbyr
delse af straf.

eventuelle forbehold i henhold til nærværende kon
vention .

I stk. 3 fastsættes det, at et forbehold er gyldigt i fem
år, og at det kan fornyes for efterfølgende perioder af
samme varighed . I løbet af denne femårsperiode kan
en medlemsstat til enhver tid helt eller delvis tilbage
kalde et forbehold . Der fastsættes endvidere en proce
dure, som sikrer, at forbehold ikke automatisk bort
falder, uden at den berørte medlemsstat er blevet
behørigt underrettet herom to gange af konventionens
depositar.

Proceduren er som følger: Tolv måneder inden udlø
bet af hver femårsperiode meddeler depositaren den
berørte medlemsstat, at forbeholdet udløber på en

Det fastsættes i artikel 8 , stk. 1 , at en begæring om
udlevering ikke kan afslås med den begrundelse, at der
er indtrådt forældelse med hensyn til tiltale eller
fuldbyrdelse af straf i henhold til lovgivningen i den
anmodede medlemsstat. Dette tiltag vil lette udleve
ring mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.

Ved stk . 2 gøres anvendelsen af artiklen fakultativ,
således at der kan tages hensyn til lovgivningen i den
anmodede medlemsstat, når der er tale om en forbryd
else, for hvilken denne medlemsstat er kompetent til
at forestå retsforfølgningen eller domsfuldbyrdelsen.
Artikel 9 indeholder en bestemmelse, der bygger på
lignende overvejelser .

bestemt dato . Senest tre måneder før denne dato skal

medlemsstaten i henhold til stk . 3 , tredje afsnit,

underrette depositaren om sine hensigter. Har en
medlemsstat meddelt depositaren, at den opretholder
sit forbehold, fornyes forbeholdet for en periode på
fem år regnet fra den første dag efter datoen for
forbeholdets udløb .

Har en medlemsstat ikke underrettet depositaren om
sine hensigter ifølge den fastsatte procedure, anses
forbeholdet for automatisk forlænget med en periode
på seks måneder, der regnes fra den første dag efter
udløbet af femårsperioden. Depositaren underretter
medlemsstaten om en sådan automatisk forlængelse
og om datoen for forbeholdets endelige bortfald .
Depositaren skal i sin underretning til medlemsstaten
minde denne om bestemmelserne i stk. 3 , fjerde af

Artikel 9 — Amnesti

Denne artikel er ny i forhold til den europæiske
udleveringskonvention og Benelux-traktaten, men helt
ny er den ikke, idet den overtager den bestemmelse,
der allerede er fastsat i artikel 4 i anden tillægsproto
kol til den europæiske udleveringskonvention. Den er
i overensstemmelse med artikel 62 , stk . 2, i konventi
onen om gennemførelse af Schengen-aftalen .
I artiklen fastsættes det, at en amnesti, der er erklæret
i den anmodede medlemsstat, vil være en bindende
grund til ikke at tillade udlevering, hvis den pågæld

ende stat var kompetent til at retsforfølge den pågæld
ende forbrydelse i medfør af sin egen straffelov .

snit.

Det bemærkes, at bestemmelsen om, at amnesti kun
forhindrer udlevering, når den anmodede medlemsstat

Når en medlemsstat meddeler depositaren, at den
opretholder sit forbehold i henhold til stk. 2, skal

er kompetent til at retsforfølge forbrydelsen, bygger
på de samme overvejelser som artikel 8 , stk. 2 .
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Artikel 10 — Andre forbrydelser end dem, for hvilke
udlevering begceres

Artikel 10 skal ses i forbindelse med artikel 14 i den

europæiske udleveringskonvention og den tilsvarende
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fuldbyrde ikke blot bødestraffe, men også enhver
foranstaltning, der træder i stedet herfor, også selv om
foranstaltningen begrænser den personlige frihed. På
baggrund af bestemmelsens formulering skal en foran
staltning, der træder i stedet for en bødestraf, i dette
tilfælde kun opfattes som en foranstaltning, der i
henhold til den nationale lovgivning kan iværksættes,

artikel 13 i Benelux-traktaten . Artikel 10 indeholder

når bøden ikke er blevet betalt. Bestemmelsen dækker

nye bestemmelser, hvorved en medlemsstat, der har
opnået udlevering, lettere kan håndhæve sin strafferet
( for så vidt angår retsforfølgning, retssager og fuldbyr
delse af straffedomme ) med hensyn til andre forud for
udleveringen begåede forbrydelser end dem, der ligger
til grund for udleveringen . På grundlag af artikel 10
kan den begærende medlemsstat handle i de før
nævnte øjemed, uden at den først skal anmode om og
opnå samtykke fra den medlemsstat, der er gået med

derfor ikke frihedsberøvelse, der kræves som resultat
af fuldbyrdelse af frihedsstraffen i en betinget dom
eller en tilsvarende foranstaltning.

til udleveringen.

Denne forenklede ordning gælder i de fire tilfælde, der
er nævnt i stk . 1 . Litra a ), b ) og c ) vedrører tilfælde, i
hvilke der ikke nødvendigvis kunne være begæret
udlevering; det i litra d ) nævnte tilfælde vedrører
derimod forbrydelser, for hvilke man kunne have
begæret og opnået udlevering.

For så vidt angår artikel 10, stk . 1 , litra d ), kan den
begærende medlemsstat retsforfølge en udleveret per
son eller idømme ham straf eller fuldbyrde en
straffedom, som han er blevet idømt, uden at indhente
samtykke fra den anmodede medlemsstat, når ved
kommende efter udleveringen udtrykkeligt har givet
afkald på anvendelse af specialitetsreglen på bestemte
forbrydelser. Dette litra kan også dække situationer,
hvor en udleveringsbegæring kunne have været mulig
— på baggrund af forbrydelsen, straffen og de foran
staltninger, der kan kræves i forbindelse hermed — og
hvor den anmodede medlemsstat, hvis den var blevet

bedt om samtykke, havde været nødt til at give sit
samtykke i medfør af artikel 14, stk . 1 , litra a ), andet
punktum, i den europæiske udleveringskonvention .

I henhold til artikel 10, stk. 1 , litra a ), kan den

begærende medlemsstat indlede eller fortsætte retsfor
følgning af en person eller idømme ham straf, når
forbrydelsen ikke kan straffes med begrænsning af
hans personlige frihed .

I henhold til artikel 10, stk. 1 , litra b ), kan den
begærende medlemsstat indlede eller fortsætte retsfor

følgning af en person eller idømme ham straf, også
selv om forbrydelsen kan straffes med begrænsning af
vedkommendes personlige frihed, i det omfang ved
kommende hverken under retsforfølgningen eller som
følge heraf er begrænset i sin personlige frihed. Det
betyder, at hvis en person idømmes en straf eller en
foranstaltning, der indebærer frihedsberøvelse, kan
dommen ikke fuldbyrdes, medmindre den begærende
medlemsstat opnår enten den pågældendes samtykke
som nævnt i artikel 10, stk . 1 , litra d ), eller den

anmodede medlemsstats samtykke i henhold til den
europæiske konventions artikel 14 . Artikel 10 , stk . 1 ,
litra b ), dækker også tilfælde, hvor forbrydelsen kan
straffes med fængsel eller bøde . Er den pågældende
blevet idømt bødestraf, er samtykke imidlertid ikke
nødvendigt for dommens fuldbyrdelse .

I henhold til artikel 10 , stk . 1 , litra c ), kan den

begærende medlemsstat fuldbyrde en endelig dom, der
omfatter en straffedom eller en foranstaltning, som
ikke indebærer frihedsberøvelse . Det skal understreg
es, at dette litra gør det muligt for en stat at

Grunden til at medtage artikel 10, stk . 1 , litra d ), er,
at i udleveringsrelationerne mellem medlemsstaterne
anses den udleverede persons interesser for at være
tilstrækkeligt varetaget med samtykkeproceduren . Be
stemmelsen er i overensstemmelse med de overvejelser,
der ligger bag artikel 9 i konventionen om forenklet
udleveringsprocedure, og den gør det muligt at tage

hensyn til de tilfælde, hvor den pågældende person
giver afkald på anvendelse af specialitetsreglen efter
udleveringen .

På samme måde er stk. 2 og 3 en gentagelse af
tilsvarende bestemmelser i nævnte konvention, og de
har til formål at indføre en passende procedure for
afkald på anvendelse af specialitetsreglen for at sikre,
at den pågældende har givet udtryk herfor frivilligt og
med fuldt kendskab til følgerne heraf.

I stk . 2 specificeres det, at der skal gives afkald på
anvendelse af specialitetsreglen for » specifikke for
brydelser «. Dette betyder, at et generelt afkald for alle
forbrydelser begået forud for udleveringen eller afkald
med hensyn til bestemte kategorier af forbrydelser
ikke vil være gyldigt. Bestemmelsen, der på dette
punkt afviger fra artikel 9 i konventionen om forenk

let udleveringsprocedure, giver en ekstra sikkerhed
for, at den pågældende er klar over følgerne af et
sådant afkald .
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Stk. 4 hænger sammen med artikel 6 og siger, at når
artikel 10, stk . 1 , litra a ), b ) og c ), anvendes, skal der
begæres og opnås samtykke fra den anmodede med
lemsstat, når de nye forhold består i fiskale forbrydel

Artikel 12 — Videreudlevering til en anden medlems

ser, for hvilke den anmodede medlemsstat ikke udle

Det hedder i artikel 15 i den europæiske udleverings
konvention og i artikel 14, stk . 1 , i Benelux-traktaten,
at den begærende stat ikke kan videreudlevere en
person til en tredje stat uden samtykke fra den stat,
der har givet sit samtykke til udlevering af den pågæl
dende til den begærende stat.

verer i kraft af den erklæring, der er omhandlet i
artikel 6, stk . 3 .

Artikel 11 — Den anmodede medlemsstats formodede
samtykke

I henhold til artikel 11 kan medlemsstater, der måtte
ønske det — ved hjælp af erklæringer og på grundlag

af gensidighed — indføre endnu en ordning, som
adskiller sig fra den, der er omhandlet i artikel 10, for
at lette udøvelsen af strafferetten i den begærende
medlemsstat for så vidt angår andre forbrydelser end
dem, for hvilke der er givet samtykke til udlevering.
En sådan ordning består i en undtagelse fra bestem
melserne om specialitetsreglen i » moderkonventi

stat

På grundlag af stk . 1 i den foreliggende artikel gælder
denne regel ikke længere, og den medlemsstat, der har
modtaget en begæring om videreudlevering, skal ikke
anmode om samtykke fra den medlemsstat, der gav
tilladelse til udlevering.
Som det udtrykkeligt siges, vedrører denne nye
bestemmelse kun videreudlevering fra en medlemsstat
til en anden medlemsstat . Endvidere finder den kun

anvendelse, når den stat, der i henhold til artikel 15 i

den europæiske udleveringskonvention skal give sit
samtykke, er en medlemsstat.

onerne «.

Ordningen består i, at den anmodede stats samtykke
som krævet i artikel 14, stk. 1 , litra a ), i den europæ
iske udleveringskonvention og artikel 13 , stk . 1 ,
litra a ), i Benelux-traktaten formodes at foreligge . Et
sådant formodet samtykke vil gøre det muligt for den
begærende medlemsstat at retsforfølge den udleverede
person, idømme ham straf, fuldbyrde dommen eller
tilbageholde ham for en anden forud for udleveringen
begået forbrydelse end den, for hvilke der er givet
samtykke til udlevering.

Man har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at give
en medlemsstat, der har afgivet den pågældende
erklæring, mulighed for at suspendere » det formodede
samtykke « i en konkret udleveringssag, hvis der træf

Alle medlemsstater kan afvige fra reglen i stk . 1 ved
hjælp af en erklæring, der afgives i henhold til stk . 2 .
Erklæringen vil have til følge, at artikel 15 i den
europæiske udleveringskonvention og artikel 14 i
Benelux-traktaten fortsat finder anvendelse, hvilket
betyder, at den pågældende stats samtykke er nødven
digt for videreudlevering.

Ud fra de samme betragtninger som dem, der ligger til
grund for artikel 10, stk . 1 , litra d ), har man imidler
tid ment, at den undtagelse fra den almindelige regel,
som er omhandlet i artiklens stk . 1 , ikke ville være
hensigtsmæssig, når den pågældende person giver sit
samtykke til videreudlevering. Det antages, at de nær
mere betingelser for afgivelse af samtykke, som er
nævnt i artikel 10, stk . 2 og 3 , vil blive brugt i denne
sammenhæng.

fes afgørelse herom på grundlag af sagens særlige
omstændigheder . Med henblik herpå skal den anmo
dede medlemsstat, når den giver samtykke til udleve
ring, tilkendegive dette over for den begærende med
lemsstat. Samtidig med afgivelsen af erklæringen kan
medlemsstater, der måtte ønske det, angive, i hvilken
type sager de vil suspendere » det formodede sam

Tilsvarende har man ment, at undtagelsen i stk. 1 ikke
skal gælde, når andet er bestemt ifølge artikel 13 i
konventionen om forenklet udleveringsprocedure . Det
er tilfældet, når den pågældende person har givet sit
samtykke til udleveringen, og når specialitetsreglen
ikke finder anvendelse som følge af en erklæring fra

tykke «.

vedkommende medlemsstat i henhold til ovennævnte

konventions artikel 9 . I stk. 2 står der derfor udtryk
keligt, at en erklæring i henhold til dette stykke ikke
vil have nogen virkning i de to nævnte tilfælde .

Når ordningen med formodet samtykke finder anven
delse, gælder artikel 10 ikke . Som nævnt ovenfor
gælder princippet med formodet samtykke helt og
fuldt i samtlige situationer, der er dækket af arti

Artikel 13 — Central myndigbed og fremsendelse af

kel 10 . Hvis den anmodede medlemsstat imidlertid i

dokumenter pr. telefax

en konkret sag har tilkendegivet, at den ikke agter at
lade princippet med formodet samtykke gælde, finder
artikel 10 igen anvendelse . Denne interaktion mellem
de to artikler fremgår af artikel 11 , stk. 2 .

Denne artikel bygger i vid udstrækning på aftalen af
26 . maj 1989 mellem Det Europæiske Fællesskabs
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medlemsstater om forenkling og modernisering af
metoderne for fremsendelse af anmodninger om udle
veringer ( San Sebastian-aftalen, der er udarbejdet
inden for rammerne af Det Europæiske Politiske Sam
arbejde ).
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konvention med hensyn til fremsendelse af dokumen
ter med andre moderne telekommunikationsmidler
end telefax .

Artikel 14 — Supplerende oplysninger
I stk. 1 kræves det, at hver medlemsstat udpeger en
central myndighed. Når forfatningen som i Tyskland
er sådan, at visse funktioner, som i andre stater ville
være blevet varetaget af en enkelt central myndighed,
varetages af myndigheder med kompetence på regio
nalt niveau, er det muligt at udpege mere end én
central myndighed .

Den centrale myndighed skal være centrum for frem
sendelse og modtagelse af udleveringsbegæringer og de
nødvendige dokumenter til støtte herfor. I en række
medlemsstater vil den centrale myndighed normalt
være justitsministeriet.
Stk . 1 finder imidlertid ikke anvendelse, når konven

tionen som i artikel 14 udtrykkeligt giver mulighed
for en anden måde for fremsendelse og modtagelse af
dokumenter .

Stk . 3 giver den centrale myndighed mulighed for at
sende udleveringsbegæringer og dokumenter pr . tele
fax. Stk . 4 omhandler de betingelser, som skal gælde
for fremsendelse pr. telefax. Betingelserne garanterer
oprindelse og fortrolighed i forbindelse med fremsen
delsen, idet der skal gøres brug af en kryptografisk
anordning som nævnt i artiklen .

Ifølge denne artikel kan der på et gensidigt grundlag
fremsættes erklæringer, hvorved der indføres en ord
ning for direkte anmodninger om supplerende oplys
ninger. Anmodninger om supplerende oplysninger kan
ofte vedrøre spørgsmål, for hvilke den retlige eller
anden kompetente myndighed er den eneste, der kan
besvare anmodningen . Anmodninger om supplerende
oplysninger kan derfor fremsættes direkte for at frem
skynde proceduren .

Det fremgår af artiklens andet afsnit, at den myndig
hed, der har modtaget anmodningen om supplerende
oplysninger, også kan svare den begærende myndig
hed direkte .

Ifølge denne artikel skal proceduren vedrørende sup
plerende oplysninger være i overensstemmelse med
artikel 13 i den europæiske udleveringskonvention
eller artikel 12 i Benelux-traktaten. Derfor kan myn
dighederne i den medlemsstat, der anmoder om sup
plerende oplysninger, også når der er tale om direkte
henvendelse i henhold til denne artikel, fastsætte en
tidsfrist for modtagelsen heraf.

Artikel 15 — Konstatering af ægthed

Den begærende medlemsstat skal have fuld garanti
for, at udleveringsdokumenterne er gyldige, dvs . at de
er udstedt af en myndighed, der i henhold til national
lov har kompetence hertil, og at de ikke er forfalsket.
Det er især nødvendigt, når der er tale om arrestor
drer eller andre tilsvarende dokumenter, på grundlag
af hvilke den begærende stat kan træffe foranstalt
ninger, der griber ind i personlige rettigheder. Hvis
myndighederne i den anmodede medlemsstat har den
mindste tvivl med hensyn til udleveringsdokumenter
nes ægthed, har dens centrale myndighed ret til at
bede den begærende medlemsstats centrale myndighed
om at forelægge de originale dokumenter eller en
bekræftet genpart heraf som beskrevet i stk. 5 . Ar
tiklen hjemler ikke, at den pågældende person har

Formålet med artiklen er at forenkle de formelle krav

i forbindelse med udleveringsdokumenter. Med hen
blik herpå fastsætter artiklen det generelle princip, at
ethvert dokument eller kopi heraf, der fremsendes som
led i en udleveringssag, skal fritages fra konstatering
af ægthed og andre tilsvarende formaliteter .
Det nævnte princip finder ikke anvendelse, når den
europæiske udleveringskonvention ( artikel 12 , stk. 2,
litra a )), Benelux-traktaten ( artikel 11 , stk . 2, litra a ))
eller nærværende konvention ( artikel 13 , stk. 5 ) kræ
ver garanti for ægthed eller andre tilsvarende formali
teter .

ret til at kræve, at dokumentet bliver fremsendt ad
traditionel vej .

Imidlertid indebærer artiklen også i ovennævnte til
fælde en betydelig lettelse af de formelle krav, som har
Det forventes, at medlemsstaterne eventuelt vil skulle

få brug for at konsultere hinanden med hensyn til den
praktiske gennemførelse af artiklen for at sikre, at den

været stillet i visse tilfælde, i særdeleshed i forbindelse
med de særlige formaliteter, som visse medlemsstater

har krævet i form af erklæringer til den europæiske

anvendes efter hensigten .

udleveringskonvention. Efter denne artikel vil det i

Denne artikel udelukker ikke fremtidige ordninger

alle tilfælde være tilstrækkeligt, at kopierne af doku
mentet får påtegnelsen bekræftede genparter af de
retsmyndigheder, som har udstedt det originale doku

mellem medlemsstaterne uden for rammerne af denne

ment i overensstemmelse med reglerne i den medlems
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stat, hvor dokumentet er udstedt, eller af den centrale

myndighed, der er omhandlet i artikel 13 . Formålet er
at garantere dokumentets ægthed, hvis denne bestrides
enten af den anmodede medlemsstat eller af den

pågældende person.

Artikel 16 — Transit

Nr . C 191 /25

mulighed for at nægte transit i visse nærmere angivne
tilfælde. Stk . 1 i nævnte artikel, der vedrører forbry
delser af politisk eller rent militær karakter, samt
stk. 6, som angår såkaldt diskriminerende forfølgelse,
skal fortsat gælde, i det omfang artikel 3 og 5 i
nærværende konvention ikke begrænser anvendelsen
heraf. På samme måde vedrører stk. 2 egne statsbor
gere og gælder fortsat, jf. dog begrænsningerne i
artikel 7 i nærværende konvention . Stk . 5 hænger på
samme måde sammen med artikel 6 i nærværende

konvention . Derudover dækker stk. 5 andre tilfælde,
hvor transit kan nægtes, hvis medlemsstaten har afgi

Formålet med artiklen er at forenkle de transitproce
durer, der skal følges i henhold til artikel 21 i den
europæiske udleveringskonvention og artikel 21 i
Benelux-traktaten .

vet en erklæring herom efter stk. 5 , i henhold til
hvilket der gives transittilladelse på nogle eller alle de
betingelser, på hvilke medlemsstaten tillader udleve
ring.

Som det fremgår af litra a ), begrænses de oplysninger,
der skal gives til den anmodede medlemsstat. Uanset

Artikel 17 — Forbehold

artikel 21 , stk. 3 , i den europæiske udleveringskon
vention og artikel 21 , stk . 2 , i Benelux-traktaten er
det ikke længere nødvendigt at fremsende dokumenter
som f.eks . en kopi af arrestordren. De oplysninger,
der henvises til i litra a ), er de samme som de

oplysninger, der skal gives i sager, hvor en person
kræves anholdt eller varetægtsfængslet. Nogle af disse
oplysninger er endvidere identiske med de oplysninger,
der skal gives efter artikel 4, stk. 1 , i konventionen
om forenklet udleveringsprocedure, og de skal fortol

Det hedder i artiklen, at der ikke kan tages andre
forbehold med hensyn til denne konvention end dem,
der udtrykkeligt er anført i konventionen . Der kan
tages forbehold i henhold til artikel 3 , stk . 3 , artikel 5 ,
stk. 2 , artikel 6 , stk. 3 , artikel 7, stk. 2, og artikel 12,
stk . 2 .

kes ens efter begge EU-konventionerne .

På baggrund af artikel 7 har man fundet det vigtigt
her at understrege, at oplysninger om den eftersøgtes
identitet altid skal omfatte vedkommendes nationali

Ovennævnte forbehold skal tages i form af en erklæ
ring, der afgives samtidig med den i artikel 18 , stk . 2,
omhandlede notifikation. Der kan ikke tages forbe
hold på noget andet tidspunkt.

tet .

Eftersom man har fundet det vigtigt, at der bruges
hurtige kommunikationsmidler, giver litra b ) mulighed
for at vælge mellem flere forskellige . Den eneste
begrænsning er, at anmodningen skal efterlade et
skriftligt spor. Ethvert moderne kommunikationsmid
del, der opfylder dette krav, er således i overensstem
melse med denne bestemmelse .

Det følger af litra c ), at det uanset artikel 21 , stk. 4, i
den europæiske udleveringskonvention og artikel 21 ,
stk . 3 , i Benelux-traktaten i forbindelse med direkte
flyrejser fra den anmodede til den begærende med
lemsstat ikke er nødvendigt at fremsætte nogen
anmodning om transit til en medlemsstat, hvis område
overflyves . Hvis der imidlertid under en sådan flyv
ning finder en uforudset landing sted, skal de oplys
ninger, der er nævnt i litra a ), så hurtigt som muligt
gives til transitmedlemsstaten. Litra b ) kan bruges i
sådanne tilfælde .

I litra d ) henvises til artikel 21 , stk. 1 , 2 , 5 og 6, i den
europæiske udleveringskonvention. Der gives her

Artikel 18 — Ikrafttræden

Denne artikel fastsætter konventionens ikrafttræden i

overensstemmelse med de regler herom, som Rådet for
Den Europæiske Union har fastsat. Konventionen
træder i kraft 90 dage efter, at den sidste af de stater,
som på tidspunktet for Rådets vedtagelse af retsakten
om udarbejdelse af denne konvention var medlemmer
af Den Europæiske Union, dvs . 15 medlemsstater, har
deponeret sit vedtagelsesinstrument. Rådet vedtog
retsakten den 27. september 1996 .

Ligesom i de aftaler om retligt samarbejde, som tidli
gere er indgået mellem medlemsstaterne, giver stk . 4,
med henblik på at få konventionen iværksat så hurtigt
som muligt mellem de mest berørte medlemsstater,
dog mulighed for, at enhver medlemsstat, når den
vedtager konventionen eller på et hvilket som helst
senere tidspunkt, kan erklære, at konventionen finder
fremskyndet anvendelse over for enhver anden med
lemsstat, der har afgivet samme erklæring. Erklæ
ringen træder i kraft 90 dage efter deponeringen.
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Artikel 19 — Tiltrædelse af nye medlemsstater
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træden, og denne stat ikke tiltræder konventionen,

træder konventionen som følge af artikel 18 , stk . 3 ,
ikke desto mindre i kraft, når alle de stater, der var
I denne artikel hedder det, at konventionen er åben
for tiltrædelse af enhver stat, der bliver medlem af
Den Europæiske Union, og der gives nærmere regler
for en sådan tiltrædelse . En stat, der ikke er medlems
stat, kan ikke tiltræde konventionen .

Er konventionen allerede trådt i kraft, når en ny
medlemsstat tiltræder, træder den i kraft over for
denne stat 90 dage efter deponeringen af den pågæld
ende stats tiltrædelsesinstrument . Men er konvention

en stadig ikke trådt i kraft 90 dage efter den pågæld

medlemmer på tidspunktet for undertegnelsen, har
deponeret deres vedtagelsesinstrument.
Da nærværende konvention er af supplerende karak
ter som nævnt i artikel 1 , er det en nødvendig
forudsætning for tiltrædelse, at Europarådets udleve
ringskonvention af 1957 er ratificeret.

Artikel 20 — Depositar

ende stats tiltrædelse, træder den i kraft over for

denne stat på det ikrafttrædelsestidspunkt, der er
nævnt i artikel 18 , stk . 3 . I så fald vil den tiltrædende
stat også kunne afgive en erklæring om fremskyndet

Ifølge denne artikel er generalsekretæren for Rådet
depositar for konventionen . Generalsekretæren under
retter medlemsstaterne så hurtigt som muligt om en

anvendelse som nævnt i artikel 18 , stk . 4 .

hver notifikation fra medlemsstaterne vedrørende kon

Det skal bemærkes, at hvis en stat bliver medlem af
Den Europæiske Union inden konventionens ikraft

ventionen . De pågældende notifikationer bliver offent
liggjort i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers
Tidende ligesom en oversigt over vedtagelser og til
trædelser, erklæringer og forbehold.
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RÅDETS KONKLUSIONER

af 27. maj 1997

om gennemførelsen af Dublin-konventionen i praksis
( 97/C 191 /04 )
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

VEDTAGER OGSÅ følgende tilføjelse til de konklusioner
vedrørende overførsel af asylansøgninger i henhold til

VEDTAGER følgende tilføjelse til de retningslinjer for
gennemførelsen af Dublin-konventionen, som ministrene
med ansvar for indvandringsspørgsmål vedtog den 11 . og
12 . juni 1992 i Lissabon:
» Frist for svar på anmodninger om overtagelse
Den medlemsstat, der modtager en anmodning om
overtagelse, skal gøre sit yderste for at besvare
anmodningen inden for en frist på højst en måned,
regnet fra datoen for modtagelsen af anmodningen .

I særligt vanskelige tilfælde kan den medlemsstat, der
har modtaget anmodningen, dog inden udløbet af
fristen på en måned afgive et foreløbigt svar med
angivelse af, hvornår den kan give et endeligt svar.
Sidstnævnte frist skal være så kort som muligt og må
under ingen omstændigheder være længere end den
frist på tre måneder regnet fra datoen for modtagelsen
af anmodningen, der er omhandlet i Dublin-konven

Dublin-konventionen, som ministrene med ansvar for

indvandringsspørgsmål vedtog den 30 . november og den
1 . december 1992 i London :

» Hvis overførslen af asylansøgeren må udsættes som
følge af særlige omstændigheder såsom sygdom, gra
viditet, tilbageholdelse efter straffeloven o.l., og den
derfor ikke kan gennemføres inden for den normale
frist på en måned, aftaler de berørte medlemsstater
indbyrdes, inden for hvilken frist overførslen i så fald
skal finde sted .

Hvis asylansøgeren går under jorden og derfor ikke
kan overføres, er det uden betydning, om asylansøge
ren forsvandt før eller efter den formelle overtagelse af
ansvaret. Hvis asylansøgeren pågribes derefter, aftaler
de pågældende medlemsstater indbyrdes, inden for
hvilken frist overførslen i så fald skal finde sted .

tionens artikel 11 , stk . 4 .

Hvis der inden for fristen på en måned gives et
negativt svar, har den anmodende medlemsstat mulig
hed for inden for en frist på en måned regnet for
datoen for modtagelsen af det negative svar at anfægte
svaret, hvis den efter datoen for indgivelsen af anmod
ningen har fået kendskab til nye, relevante forhold,
der peger på, at ansvaret ligger hos den medlemsstat,
som har modtaget anmodningen. Sidstnævnte med
lemsstat reagerer så hurtigt som muligt herpå .

Artikel 18 -Udvalget tager efter et år den praktiske
gennemførelse af afgørelsen op til vurdering. I denne
forbindelse undersøges det, om fristen på én måned
kan fungere som maksimumsfrist.
Hasteprocedure

Når en asylansøgning indgives i en medlemsstat på
grund af et afslag på indrejse eller ophold, anholdelse
for ulovligt ophold eller forkyndelse eller gennemfø
relse af en udsendelsesforanstaltning, underretter

De berørte medlemsstater underretter hurtigst muligt
hinanden, hvis en sådan situation opstår. I oven
nævnte to tilfælde er den medlemsstat, der er ansvarlig
for behandlingen af asylansøgningen i medfør af
Dublin-konventionen, fortsat ansvarlig for overtagel
sen eller tilbagetagelsen af asylansøgeren, jf. dog kon
ventionens artikel 10 , stk . 2, 3 og 4 .«

VEDTAGER ENDVIDERE følgende tilføjelse til teksten om
bevismidler i forbindelse med Dublin-konventionen, som
denne tekst blev godkendt af Rådet den 20 . juni 1994
( EFT nr. C 274 af 19 . 9 . 1996 , s . 35-41 ):

» Med forbehold af bestemmelserne i EFT nr . C 274 af

19 . 9 . 1996 , s . 35-41 , vedrørende bevismidler kan

ansvaret for behandlingen af en asylansøgning i
enkelte tilfælde overtages på grundlag af en sammen
hængende, tilstrækkeligt detaljeret og kontrollerbar
erklæring fra asylansøgeren.«;

denne medlemsstat straks den medlemsstat, der for

modes at være ansvarlig; der gives oplysning om de
faktiske og retlige grunde til, at et hurtigt svar er

henviser til den udveksling af oplysninger, der er omtalt i

nødvendigt, og om den ønskede frist for besvarelse .
Medlemsstaten forsøger at give et svar inden for den
angivne frist. Hvis det ikke er muligt, meddeler den
hurtigst muligt den anmodende medlemsstat dette .«

Dublin-konventionens artikel 14, stk . 1 , og artikel 15 ,
stk . 1 , og nødvendigheden af på strukturel vis at råde
over statistiske data angående gennemførelsen af Dublin
konventionen i praksis;
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fastslår, at der i Dublin-konventionens artikel 15 , stk. 1 ,

af Dublin-konventionen ved anvendelse af de tabeller, der

ikke er angivet nogen svarfrist, inden for hvilken en
medlemsstat skal behandle anmodninger om oplysninger

findes i bilagene;

fra andre medlemsstater;

ER ENIGT OM fremover at udveksle statistiske oplys
ninger hver tredje måned med hensyn til gennemførelsen

ER ENDELIG ENIGT OM, at den medlemsstat, hvortil der

rettes anmodning som omhandlet i artikel 15 , skal gøre
sit yderste for så vidt muligt at besvare den pågældende
anmodning omgående og i hvert fald inden én måned.
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Aktivitetsrapport om Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscentret for Asyl ( CIREA) for 1994
og 1995

(Tekst godkendt af Rådet den 26. mai 1997)
( 97IC 191/05

I henhold til ministerafgørelsen om oprettelse af Oplys
nings-, Analyse- og Udvekslingscentret for Asyl ( CIREA)
skal dette udarbejde en aktivitetsrapport til Rådet.
CIREA har allerede udarbejdet en rapport for første og
andet halvår 1993 . I nærværende rapport beskrives
CIREA's aktiviteter i årene 1994 og 1995 .

I.

GENERELLE BETRAGTNINGER

a ) Antal møder

CIREA holdt i 1994 fire møder (') ( den 21 . ja
nuar, den 23 . september, den 19 . oktober og den
8 . december ) og i 1995 otte møder ( den 13 . fe
bruar, den 5 . april, den 4 . maj , den 1 . juni, den
7. september, den 6 . oktober, den 8 . november og
den 12 . december ).

Fra og med især andet halvår 1994 har CIREA
øget antallet af møder og udvidet sit arbejde
betydeligt gennem en mere alsidig og dybtgående
udveksling af synspunkter om asylspørgsmål .

c ) Forberedelserne med henblik på de nye medlems
staters tiltrædelse

CIREA fortsatte de uformelle konsultationer, der

blev indledt i 1993 med de nye medlemsstater,
der på daværende tidspunkt havde udtrykt ønske
om at tiltræde Den Europæiske Union, for at få
et bedre kendskab til disse landes asylpolitik .
CIREA holdt møde med repræsentanter for Øst
rig og Sverige . Man drøftede her den gældende
interne asyllovgivning, de institutionelle rammer
for afgørelser i asylsager, antallet af asylansøgere,
asylansøgernes oprindelse samt visse aspekter i
forbindelse med fordrevne fra det tidligere Jugo
slavien .

«

CIREA havde ikke lejlighed til at holde møde
med Finland, men har modtaget en note med en
detaljeret beskrivelse af flere relevante faktorer
omkring asyl ( behandling af asylansøgninger,
begrundelse for afgørelserne, ankemuligheder og
afgørelsesproceduren i asylsager).

II . VEDTAGELSE AF AKTER OM CIREA'S FUNKTION

Som hovedregel deltager de nationale eksperter,
der står for behandlingen af asylansøgninger, i
CIREA's møder. Dog mødtes lederne af de
instanser, der i medlemsstaterne står for tildel
ingen af flygtningestatus, for første gang i
CIREA-regi den 1 . juni 1995 under fransk for
mandskab .

b ) UNHCR's deltagelse i møderne

I forlængelse af initiativer, som i første række
udgik fra CIREA og siden hen blev godkendt i De
Faste Repræsentanters Komité ( 2 . afdeling ), blev
De Forenede Nationers Højkommissariat for
Flygtninge (UNHCR ) indbudt til at deltage i
CIREA's møder fra og med første halvår af 1995 .

I løbet af 1994 vedtog Rådet følgende afgørelser
vedrørende CIREA :

— procedure for udarbejdelse af rapporter i forbin
delse med fælles vurdering af situationen i tredje
lande

— retningslinjer vedrørende indholdet af de fælles
rapporter om tredjelande ( 2 )

— regler for udsendelse af fælles rapporter om situa
tionen i visse tredjelande og deres fortrolig
hed ( 3 ).

UNHCR fik ikke observatørstatus, men blev bedt

om at bidrage til CIREA's behandling af konkrete
punkter på dagsordenen.
UNHCR har ydet et nyttigt bidrag til drøftelserne
i CIREA. Endvidere har det fremlagt skriftlige
indlæg om tredjelande, der forårsager strømme af
asylansøgere . Disse baggrundsnotater er blevet
udarbejdet af UNHCR's Flygtningedokumenta
tionscenter på grundlag af offentligt tilgængelige
data ( med kildeangivelse ).
( ] ) Heraf tre i andet halvår .

III . ARBEJDET I CIREA I 1994 OG 1995

a ) Vurdering af situationen i tredjelande, der for
årsager strømme af asylansøgere

I løbet af 1994 og 1995 drøftede CIREA indgå
ende situationen i følgende tredjelande eller regio
ner, som forårsager strømme af asylansøgere til
flere medlemsstater :

( 2 ) EFT nr . C 274 af 19 . 9 . 1996 , s . 52 .
( 3 ) EFT nr . C 274 af 19 . 9 . 1996 , s . 43 .
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— Albanien

— Bhutan

— Bhutanske statsborgere af nepalesisk afstam
ning
— Kaukasus
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der i første omgang er blevet udarbejdet af chef
erne for medlemsstaternes missioner i det berørte

tredjeland og siden hen er blevet godkendt af
FUSP-instanserne. Takket være disse rapporter
kan der tages hensyn til både en vurdering på
stedet og en samlet vurdering, i den udstrækning
en sådan er af asylpolitisk relevans ( ] ).

— Bulgarien
— Myanmar
— Irak

— Uafhængige republikker ( Georgien, Aserbajds
jan ) og republikker i Den Russiske Føderation
(Nordossetien, Ingusjetien, Tjetjenien )
— Rumænien

— Sri Lanka

— Islamisk fundamentalisme ( Iran, Egypten, Tu
nesien, Algeriet )

— Tyrkiet
— Zaire

CIREA har også behandlet forhold vedrørende
andre tredjelande, men mindre indgående end
ovennævnte lande; det drejer sig om:

Flygtningehøjkommissariatet har systematisk
fremlagt baggrundsnotater om situationen i disse
tredjelande med en fremhævning af de punkter,
der har været af særlig interesse for CIREA. Disse
notater er blevet udarbejdet på grundlag af of
fentligt tilgængelige oplysninger på området.
Derudover har CIREA med udbytte inddraget
rapporterne fra de undersøgelsesmissioner, som
de enkelte medlemsstater har gennemført på ste
det. I disse rapporter tages der hensyn til de
overordnede principper, der bestemmer den orga
nisatoriske opbygning af landet, og til forholdenes
indvirkning på de mennesker, som bor der ( jf.
punkt III, litra b )).
Endelig har CIREA modtaget nogle rapporter fra
ikke-statslige organisationer, som er blevet frem
sendt på disse organisationers eget initiativ .

— Cuba
— Burundi
— Mauretanien

— Rwanda
— Sierra Leone

— Albanere fra Kosovo .

Som hovedregel har disse drøftelser taget
udgangspunkt i medlemsstaternes besvarelser af et
spørgeskema om det pågældende land eller den
pågældende region . Navnlig følgende elementer
har været inddraget:

— statistiske oplysninger ( antal asylansøgere,
imødekomne ansøgninger i procent )

— asylansøgningens typologi ( ansøgerens profil
( f.eks . etnisk afstamning eller religion ))
— anførte grunde

— rejserute siden afrejsen fra hjemlandet
— vurdering af ansøgningen i forhold til Geneve
konventionen ( hvordan analyseres asylansøg
ningerne; begrebet » internt asyl «; behandling
af specifikke tilfælde )
— situationen i hjemlandet
— den berørte medlemsstats praksis med hensyn
til behandling af asylansøgninger, og
— de foranstaltninger, der træffes, såfremt flygt
ningestatus ikke tildeles .
I visse tilfælde har medlemsstaterne kunnet vur

dere situationen på grundlag af fælles rapporter,

b ) Fælles undersøgelsesmissioner i asylansøgernes
hjemlande
I 1995 undersøgte CIREA muligheden for at
gennemføre fælles undersøgelsesmissioner med
deltagelse af flere medlemsstater i asylansøgernes
hjemlande . Sådanne missioner skulle ligeledes
gøre det muligt at få et bedre overblik over
situationen på stedet med hensyn til visse tekniske
og generelle forhold, som er vanskelige at få
kendskab til i medlemsstaterne, men hvor viden
herom gør, at man bedre kan bedømme asylan
søgningerne . CIREA og styringsgruppen har ikke
haft lejlighed til at tage endelig stilling i sagen .
I stedet er det blevet besluttet, at hver enkelt
medlemsstat skal underrette de øvrige medlems
stater om resultaterne af de undersøgelsesmissio
ner, den måtte have gennemført i et tredjeland, i
den udstrækning missionen vedrører asylspørgs

mål . Endvidere kan den pågældende medlemsstat
før gennemførelsen af en undersøgelsesmission
opfordre andre medlemsstater til at deltage i
missionen eller notere sig de spørgsmål og syns
punkter, som de øvrige medlemsstater måtte have
fremført i CIREA, således at der tages hensyn
hertil i forbindelse med missionen. Med dette

for øje er det blevet besluttet, at der på dags
ordenen for hvert møde i CIREA skal opføres et
punkt om undersøgelsesmissioner, som med
(') I 1994 og 1995 blev der udarbejdet fælles rapporter om
følgende lande: Zaire, Albanien, Bulgarien, Tyrkiet, Sri
Lanka , Kina , Angola og Nigeria .
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lemsstaterne har gennemført eller påtænker at
gennemføre i asylansøgernes hjemlande .
I 1995 har CIREA fået rapporter om undersøgel
sesmissioner i Sri Lanka, Zaire og Etiopien .
c ) Udveksling af oplysninger om asylspørgsmål
Ved begyndelsen af hvert møde har medlemmerne
af CIREA mundtligt og skriftligt udvekslet oplys
ninger om interne aspekter og om udviklingen på
internt plan . Opmærksomheden har her bl.a .
været rettet mod følgende aspekter:
— Foretagne eller påtænkte lovgivningsmæssige
eller administrative ændringer på asylområdet
i medlemsstaterne . I den forbindelse er det

værd at erindre om, at et ret stort antal
medlemsstater har ændret deres interne asyl
lovgivning på flere områder ( bl.a . NL, GR, E,
DK, P ). Disse ændringer, som ligger i forlæng
else af de ændringer, som flere medlemsstater

Nr . C 191 /31

d ) Henvendelser til tredjelandes myndigheder
I lighed med de initiativer, der blev taget i 1993 ,
har CIREA indhentet de nødvendige oplysninger,
således at de kompetente myndigheder har kunnet
rette henvendelse til de kinesiske myndigheder i
forbindelse med det store antal asylansøgere af
kinesisk afstamning, som efter at have fået afslag
på deres asylansøgning er forblevet på en med
lemsstats område, hvor de følgelig opholder sig
ulovligt. Disse oplysninger er blevet videregivet til
FUSP's instanser med henblik på konkrete hen
vendelser på stedet.
CIREA har foretaget sig noget lignende for så vidt
angår vietnamesiske asylansøgere med henblik på
at forberede en henvendelse til de vietnamesiske

myndigheder.
e ) Undersøgelse af forskellene mellem medlemssta
terne med hensyn til, hvor stor en procentdel af
asylansøgerne der tildeles flygtningestatus

gennemførte i 1993 , har undertiden medført
markante ændringer i asylbestemmelserne. I
andre tilfælde har ændringerne drejet sig om
specifikke spørgsmål som f.eks. støtte til frivil

lig repatriering, hvilke opholdstilladelser der
skal udstedes til asylansøgere eller ordningen
for modtagelse af udlændinge i modtagelses
centre .

— Gældende retspraksis i visse medlemsstater.

— Hvilke hjemregioner eller -lande, der i måned
erne op til hvert møde har forårsaget det
største antal asylansøgere i hver enkelt med
lemsstat.

— Hvilke nationale procedurer der gælder for
asylansøgere, der ankommer til grænsen .
— Eventuelle tilbagetagelsesaftaler, som hver en
kelt medlemsstat har indgået med tredje
lande .

— Visumpolitiske foranstaltninger, i den ud
strækning de kan få indvirkning på asylområ
det .

— Udveksling af synspunkter om repatriering af
afviste asylansøgere .
— Udveksling af synspunkter om lovgivningen i
de enkelte medlemsstater med hensyn til, om
der kan udstedes opholdstilladelse til asylansø
gere, der ikke opfylder betingelserne i 1951

CIREA har undersøgt forskellene mellem med
lemsstaterne med hensyn til, hvor stor en procent
del af asylansøgerne der tildeles flygtningestatus. I
den forbindelse har medlemsstaterne haft mulig
hed for indgående at drøfte grundene til, at
tallene i visse tilfælde afviger fra den ene med
lemsstat til den anden, selv om der er tale om
asylansøgere fra samme tredjeland eller samme
region . En tilsvarende sammenligning er indgået
som led i vurderingen af situationen i de tredje
lande, der forårsager strømme af asylansøgere .
f) Statistik

CIREA har udarbejdet en hel del statistikker over,
hvor mange asylansøgere der har indgivet en
asylansøgning i en medlemsstat, og hvor stor en
procentdel af ansøgningerne medlemsstaterne har
imødekommet. Disse data vedrører 1994 og
1995 . De er opgjort efter geografisk område ( hele
verden, Europa , Asien, Afrika, Amerika og Oce
anien ) og omhandler desuden de tredjelande, der
forårsager de største strømme af flygtninge til
Den Europæiske Union.
Der erindres om, at sådanne statistikker er et
middel til hurtigt at informere medlemsstaterne
om udviklingen på asylområdet, især om antallet
af asylansøgninger, der er indgivet i medlemssta
terne . Formålet er ikke at opstille endelige statis
tikker for hver enkelt medlemsstat .

konventionen .

— Hvor ofte medlemsstaterne modtager asylan
søgninger fra uledsagede mindreårige, og
hvordan de løser sådanne situationer .

g) Uddybning af emner i tilknytning til den fælles
holdning vedrørende harmoniseret anvendelse af
definitionen af udtrykket » flygtning « i artikel 1 i
Geneve-konventionen

— Retshjælp til asylansøgere .
— Undervisning af børn af asylansøgere .

Asylgruppen behandlede i 1994 og 1995 et
udkast til fælles holdning vedrørende harmonise
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ret anvendelse af definitionen af udtrykket flygt
ning i artikel 1 i Geneve-konventionen C1 ).

For at tilvejebringe et bedre fundament for arbej
det i Asylgruppen har CIREA drøftet flere for
skellige aspekter:
— behandlingen af asylansøgninger indgivet af
personer, der stammer fra et område, som er
ramt af borgerkrig eller en voldelig eller
udbredt intern konflikt . I den forbindelse har

man navnlig søgt at afklare, om frygten for
forfølgelse i sådanne tilfælde kan henføres til
de grunde, der er angivet i artikel 1 , afsnit A, i
Geneve-konventionen. Med henblik herpå har
CIREA behandlet situationen i visse tredje
lande, der er ramt af voldsomme interne konf

likter ( Angola, Somalia og Liberia ).
— Anvendelsen af artikel 1 , afsnit C, stk. 5 , i
Geneve-konventionen på rumænere, som er

blevet tildelt flygtningestatus .
— Medlemsstaternes praksis med hensyn til
anvendelsen af artikel 1 , afsnit F, i Geneve
konventionen og listen over de mellemfol

kelige aftaler, som vil kunne komme på tale i
forbindelse med denne artikel .

h ) Retningslinjer for udsendelse af fælles rapporter
og disses fortrolighed ( 2 )
I lobet af 1994 fastsatte Rådet nogle retningslinjer
for udsendelsen af fælles rapporter om situationen
i visse tredjelande og for sådanne rapporters for
trolighed . Det blev navnlig besluttet:

— at de nationale myndigheder, som er kompe
tente i asyl- og udlændigespørgsmål, kan
bruge disse rapporter sammen med de andre
oplysninger, de har til rådighed
— at disse rapporter alt efter de nationale proce
durer kunne blive gjort tilgængelige for perso
ner, der er parter i en sag i forbindelse med
anke af en afgørelse, som er truffet af de

myndigheder, der er kompetente i asyl- og
udlændingespørgsmål.
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visse tredjelande, som kun er af speciel betydning
for enkelte medlemsstater. Dette initiativ skyldes,
at medlemsstaterne lægger vægt på, at der foreta
ges en sådan evaluering i CIREA-regi . I sådanne
møder skal deltage de medlemsstater, som måtte
ønske det, og som føler et akut behov for at få
afholdt

sådanne

møder .

CIREA

havde

ved

udgangen af 1995 endnu ikke afsluttet sine over
vejelser om disse spørgsmål .

j ) Samlede asylbestemmelser
CIREA har ajourført tekstsamlingen om euro
pæisk asylpraksis . Den indeholder de vigtigste
retsakter og andre bestemmelser på asylområdet,
som er vedtaget af medlemsstaterne før og efter
ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske
Union .

k ) Iværksættelse af samarbejdet mellem UNHCR's
Flygtningedokumentationscenter
( CDR)
og
CIREA

Ifølge ministerafgørelsen om oprettelse af CIREA
skal der i forbindelse med den informationsud

veksling på asylområdet, der skal etableres mel
lem medlemsstaterne, tages hensyn til de data , der
er lagret hos De Forenede Nationers Højkom
missariat for Flygtninge (UNHCR). Det er end
videre hensigten, at CIREA skal foreslå etablering
af enhver form for samarbejde, der skønnes hen
sigtsmæssigt.

Med henblik herpå har CIREA overvejet, om det
vil være hensigtsmæssigt at etablere et system,
som gør det muligt for medlemsstaterne at kon
sultere dataene i UNHCR's Flygtningedokumen
tationscenter ( CDR) via en database, der installe
res i Generalsekretariatet for Rådet .

Under drøftelserne om denne sag blev den idé
søsat, at man skulle overveje, om der kunne
etableres et elektronisk system til udveksling af
oplysninger. Hver enkelt medlemsstat skulle i det
elektroniske system angive", hvilke aspekter den
ønskede oplysninger om fra de andre medlemssta
ter . Denne besked skulle automatisk sendes til alle

medlemmer af CIREA samtidig. Hver enkelt med

i ) Specifikke forberedende møder i CIREA om
bestemte hjemlande
CIREA har indledt overvejelser om, hvorvidt det
vil være hensigtsmæssigt at drøfte situationen i

(') Dette instrument er i mellemtiden blevet vedtaget af Rådet
( EFT nr. L 63 af 13 . 3 . 1996 , s . 2 ).
( 2 ) EFT nr . C 274 af 19 . 9 . 1996 , s . 43 .

lemsstat skulle derefter inden for en bestemt frist

fastsat af den medlemsstat, der udbad sig oplys
ningerne, bestræbe sig på at efterkomme anmod
ningen. CIREA fik ikke lejlighed til at tage ende
lig stilling til dette spørgsmål inden udgangen af
1995 .
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Aktivitetsrapport om Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscentret for Asyl ( CIREA) for 1996
(Tekst godkendt af Rådet den 26. maj 1997)
{ 97/C 191/06 )

Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscentret for Asyl

Luxembourg:

( CIREA) har i 1996 holdt otte møder:
— den 16 . januar
— den 26 . februar

Lov af 3 . april 1996 om indfø
relse af en procedure for be
handling af asylansøgninger
samt storhertugelige gennemfø
relsesforordninger af 22 . april
1996

— den 3 . maj
Det Forenede

— den 2.-3 . juli

Kongerige:

— den 3 . september
— den 30. september

Der er revisioner i gang i Danmark, Grækenland,
Nederlandene og Sverige. Sverige har fremsendt

— den 28 . oktober

to noter til CIREA; den første indeholder et

resumé af den rapport, som parlamentsudvalget
for flygtningepolitik har forelagt den svenske
regering, og den anden et resumé af lovforslag
1996/97:25 om svensk migrationspolitik i globalt
perspektiv.

— den 5 . december .

CIREA har i det forløbne år på den ene side fortsat sin
opgave med udveksling af oplysninger og på den anden
side evalueret sine arbejdsmetoder.

På initiativ af Slovakiets mission ved Den Euro

Som led i den transatlantiske dialog er der i øvrigt blevet
afholdt et møde mellem CIREA-eksperter og eksperter fra
USA med henblik på at udveksle oplysninger på asylom

pæiske Union har CIREA modtaget en kopi af
den flygtningelov, som det slovakiske parlament
vedtog den 14 . november 1995 .

rådet .

I.

Endelig har Tyskland sendt CIREA en baggrunds
note om Forbundsforfatningsdomstolens afgørel
ser af 14 . maj 1996 om de nye bestemmelser
vedrørende retten til asyl, hvori forfatningsdom
stolen fastslår, at de nye bestemmelser om ret til
asyl vedrørende sikre tredjelande og sikre hjem
lande og den procedure, der anvendes i lufthav
nene, er forenelige med den tyske forfatning.

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

1 . Medlemsstaternes love og bestemmelser samt
retspraksis på asylområdet

Belgien, Spanien, Irland, Luxembourg og Det
Forenede Kongerige har orienteret CIREA om de
ændringer, der er sket i deres lovgivning i løbet af
1996 ; i den anledning er der blevet udsendt
kommentarer til de nye tekster, eller der er blevet
udsendt kopier af teksterne:
Belgien:

Lov af 10 . juli 1996 og lov af
15 . juli 1996 om ændring af lov
af

15 .

december

1980

om

udlændinges indrejse, ophold og
etablering på det nationale om
råde og om udsendelse herfra,
offentliggjort i le Moniteur beige
den 5 . oktober 1996

Spanien:

Irland:

Asylum and Immigration Aet
1996 (24 . juli 1996 ).

Kongeligt dekret 155/96 af 2 . fe
bruar om godkendelse af gen

2.

Statistik

Generalsekretariatet for Rådet har udarbejdet sta
tistikker vedrørende asylansøgere for andet halvår
1995 , første kvartal 1996 og første halvår 1996 .
De viser de data, som medlemsstaterne har indbe

rettet vedrørende ansøgninger og imødekomne
ansøgninger i procent opgjort efter geografisk
område og for de 50 tredjelande, som forårsager
de største strømme af asylansøgere til Den Euro
pæiske Union.

nemførelsesbestemmelser til or

Medlemsstaterne har derudover på hvert møde i

ganisk lov 7/1985

CIREA fået udleveret de seneste tilgængelige
oplysninger ( foreløbige oplysninger ), som de

Irish Refugee Act 1966 ( 26 . juni

enkelte medlemsstater har indberettet efter den

1996 )

model, der blev fastlagt i 1993 .
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3 . Situationen i asylansøgernes hjemlande
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ikke kunnet tilvejebringes på grund af den
politiske situation i de to lande.

a ) Behandling i CIREA
CIREA har drøftet situationen i landene i det

c ) Missioner, som medlemsstaterne har gennem
ført i hjemlandene

tidligere Jugoslavien og i den forbindelse især
situationen i Kosovo; endvidere har det drøf
tet situationen i Irak og Somalia . Der er
blevet udsendt et spørgeskema til medlemssta
terne med henblik på den forestående drøf

CIREA er af hver af de medlemsstater, der
har gennemført en mission i et tredjeland,
blevet underrettet om resultaterne af denne .

Det har således fået rapporter om situationen
i Zaire, Republikken Guinea , Iran, Armenien
og den nordøstlige og nordvestlige del af

telse af situationen i Kina .

Somalia .

Evalueringen har for hvert enkelt land omfat
tet følgende aspekter:

I 1995 overvejede man, om det var muligt at
gennemføre missioner med deltagelse af flere

— de indgivne ansøgningers karakteristika
( ansøgerens profil, de anførte grunde,
udrejsemåden fra hjemlandet, rejseruten,
den anvendte rejselegitimations type og
ægthed )

medlemsstater . En sådan mission fandt sted i

1996 i Pakistan, idet tre medlemsstater, efter
at en medlemsstat havde meddelt, at den

havde planer om at gennemføre en mission i
det pågældende land, sluttede sig til denne .
Denne erfaring med en » fælles « mission blev
af alle deltagerne vurderet som yderst posi

— bedømmelsen af ansøgningerne i overens
stemmelse med Geneve-konventionen ( den

tiv.

generelle situation i landet, herunder den
politiske situation og menneskerettigheds
situationen, og medlemsstaternes praksis
med hensyn til imødekommelse af ansøg
ningerne ) og de grundlæggende procedurer
for behandlingen
— eventuel anvendelse af udelukkelses- eller

bortfaldsklausuler ( exclusion and cessation
clauses )

— hvorvidt udlændingen, når ansøgningen
afvises, forbliver på en medlemsstats
område under henvisning til en anden
grund eller udsendes ( repatriering til egne
af hjemlandet, der anses for sikre, udvis
ning til tredjelande, eventuelle praktiske
vanskeligheder i forbindelse med udsen
delse ).
CIREA har indbudt UNHCR til at deltage i
evalueringen af situationen i de nævnte lande
ved at lade en af sine eksperter fremlægge
UNHCR's analyse i en mundtlig redegørelse
om det pågældende land. UNHCR har sup
pleret sådanne mundtlige redegørelser med
notater til CIREA, hvori baggrunden for
ansøgningerne fra de pågældende lande er
blevet ridset op .
b ) Fælles FUSP-rapporter

På anmodning fra CIREA fremsendte FUSP's
instanser i marts 1996 en ajourført udgave af
den fælles rapport om Nigeria, som var blevet
udarbejdet i februar 1995 , og i september
, 1996 en rapport om situationen for afghanske
flygtninge i Pakistan .

CIREA er endvidere blevet gjort bekendt med,
at der forberedes en mission i Bangladesh, i
Sri Lanka, Bangladesh og Pakistan samt i
Aserbajdsjan .
4 . Andre spørgsmål, der er blevet drøftet

CIREA har endvidere rettet opmærksomheden
mod en række punktuelle, forskelligartede spørgs
mål, som er blevet rejst som følge af den interna
tionale situation, eller som har været affødt af en

medlemsstats særlige interesse; det drejer sig bl.a .
om :

— følgerne af undertegnelsen af Dayton/Paris
aftalen for tildeling af flygtningestatus til asyl
ansøgere fra Bosnien-Hercegovina

— asylansøgere af pakistansk afstamning fra
Bangladesh ( biharier )
— opholdssituationen for statsløse
— betingelserne for udvisning til Cote d'Ivoire
— tilbagesendelse af statsborgere fra Zaire, det
sydlige Sudan og Sydlibanon, som har fået
afslag på deres asylansøgning.
CIREA har besluttet at udarbejde en liste over
kontaktpunkter med angivelse af de personer, der
i medlemsstaterne beskæftiger sig med asylansøg
ninger; det er meningen, at denne liste skal ajour
føres regelmæssigt .
Generalsekretariatet for Rådet har i marts 1996

CIREA anmodede tillige om en fælles rapport
om Algeriet og Irak, men disse har endnu

udsendt en ajourføring af tekstsamlingen om
europæisk asylpraksis .
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Delegationerne har modtaget en note fra Afde
lingen for Informationsteknologi i Generalsekre
tariatet for Rådet om de tekniske aspekter; denne

II . REVISION AF CIREA'S ARBEJDSMETODER

I begyndelsen af det italienske formandskab mødtes
cheferne for de instanser, der i medlemsstaterne står

er endnu ikke blevet drøftet i CIREA .

for tildelingen af flygtningestatus, for anden gang
( første møde fandt sted i juni 1995 på det franske
formandskabs initiativ ). De anmodede navnlig på
Frankrigs initiativ om, at der foretages en evaluering
af CIREA's arbejde . Styringsgruppe I besluttede på
mødet den 8 . og 9 . juli 1996 , at CIREA's arbejdsme
toder og arbejdsgang skulle underkastes en revision.

Spørgsmålet om, hvilke data der skal med i en
sådan base, drøftes stadig.

b ) Statistikker

Denne evaluering har fundet sted under det irske
formandskab, og CIREA's arbejdsmetoder er blevet
gennemgået i detaljer med henblik på en mere effek
tiv anvendelse af delegationernes, Kommissionens og

CIREA har ud fra et ønske om at forbedre det

nuværende statistiske system opfordret repræsen
tanterne for Kommissionens Statistiske Kontor

( EUROSTAT) til at bidrage med deres ekspertise .
Kommissionens tjenestegrene har herefter sendt
CIREA et arbejdsdokument med en redegørelse
for, hvad der er udrettet på dette område . Det er
blevet besluttet, at CIREA skal bestræbe sig på at
præcisere sine behov med henblik på eventuel

Rådets Generalsekretariats ressourcer . CIREA har

arbejdet på grundlag af en note fra det irske for
mandskab . Denne note indeholder en række konklu

sioner, som for øjeblikket er til behandling i K.4Udvalget.

bistand fra Kommissionens Statistiske Kontor i

forbindelse med indsamling, præsentation og ana
lyse af de statistiske asyldata , der udsendes inden

Derudover er der iværksat specifikke undersøgelser
vedrørende oprettelsen af en edb-database og en
forbedring af indsamlingen og udarbejdelsen af statis
tikker om asyl . Overvejelserne er godt i gang om
disse to sager.
a ) Database

CIREA har besluttet indtil videre ikke at gå
videre med planen om via CIREA at få oplys
ninger fra UNHCR's Flygtningedokumentations
centers database, da hver medlemsstat kan få
disse oplysninger direkte .
Cheferne for de instanser, der i medlemsstaterne

står for tildelingen af flygtningestatus, var på det
møde, der fandt sted i forbindelse med CIREAmødet den 26 . februar 1996 , af den opfattelse, at
oprettelse af en CIREA-database kunne være nyt
tig for medlemsstaterne, såfremt den kommer til
at omfatte de data, der er relevante for den brug,

for CIREA .

III .

MØDE MELLEM CIREA-EKSPERTER OG EKSPERTER
FRA USA

I 1996 blev dér som led i den transatlantiske dialog
truffet beslutning om at etablere kontakter mellem
eksperter i asylspørgsmål fra USA og fra Den Euro
pæiske Union, og Coreper præciserede de nærmere
retningslinjer for disse kontakter: regelmæssige mø
der, som af praktiske årsager skal afholdes umiddel
bart efter et CIREA-møde (» back-to-back « mee
tings ).

som medlemsstaterne har behov for . Gene
ralsekretariatet for Rådet er blevet anmodet om

Det første af disse møder mellem CIREA-eksperter
og amerikanske eksperter fandt sted i slutningen af

en note om de tekniske muligheder for at etablere
en sådan database, og hvad den vil koste, idet der
tages hensyn til, at oplysningerne skal være til
rådighed hurtigt, og til de sproglige problemer.

ber . Da det var det første møde, blev det hovedsage
lig brugt til en gensidig orientering om CIREA's
arbejde og arbejdet i USA på asylområdet.

19 96 umiddelbart efter CIREA-mødet den 5 . decem

