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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att 
avge yttrande över departementspromemorian Informationsutbyte för bekämpning av 
allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna 
(Ds 2013:48).  
 
Sammanfattning 

 
Sveriges advokatsamfund kan inte tillstyrka att de förslag till författningsändringar som 
redovisas i promemorian läggs till grund för att genomföra samarbetsavtalet med USA 
och avstyrker förslagen såvitt avser utlämnande av ytterligare information utöver 
referensuppgifterna. 
 
Eftersom samarbetsavtalet i stor utsträckning motsvarar rådets beslut 2008/615/RIF om ett 
fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet, hänvisar Advokatsamfundet också till de synpunkter som 
lämnades beträffande det s.k. Prümrådsbeslutet.1  
 
Även om det såsom sägs i promemorian inte är fråga om utbyte av några andra uppgifter 
än sådana som redan utbyts, anser Advokatsamfundet att det amerikanska samarbets-
avtalet ändå går betydligt längre än vad som gällt tidigare med anledning av 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 16 januari 2008 över promemorian om godkännande av 
Prümrådsbeslutet (Ds 2007:40) samt remissyttrande den 1 juni 2009 över promemorian om genomförande av 
delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8). Advokatsamfundet hänvisar även till sitt remissyttrande den 14 oktober 
2004 över departementspromemorian Genetiska fingeravtryck (Ds 2004:35). 
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Prümrådsbeslutet. Detta eftersom det i nuvarande förslag är fråga om att ge och få 
direktåtkomst till vissa uppgifter i de nationella fingeravtrycksregistren och att dessa 
uppgifter ska kunna användas inte bara för att upptäcka och utreda brott, utan även i 
preventiva syften, för att förhindra brott. Känsliga uppgifter avseende en viss person 
kommer alltså att kunna utbytas, trots att personen inte ens är misstänkt för brott. 
 
Till detta kommer även den uppenbara skillnaden att det nu är fråga om att möjliggöra 
direktåtkomst till svenska register för en främmande stat vars brottsbekämpande 
myndigheter helt uppenbart har en annan syn på informationsinhämtning och 
brottsbekämpande verksamhet än motsvarande myndigheter i våra europeiska 
grannländer, vilka också har kommit att omfattas av enhetliga processuella 
rättssäkerhetsgarantier. Det kan knappast sägas vara rättssäkerhet och skyddet för den 
personliga integriteten som varit bland de viktigare prioriteringarna vid USA:s 
bekämpning av allvarlig brottslighet världen över.  
 
Enligt Advokatsamfundet saknas dessutom tydliga riktlinjer under vilka förutsättningar 
personuppgifter och annan information med anknytning till fingeravtrycksidentifieringen 
ska kunna utlämnas. Vidare är det oklart hur hanteringen av uppgifter som utlämnats ska 
följas upp hos den sökande staten. Sammantaget saknas därför tillräckliga garantier för 
den enskildes befogade anspråk på skydd för sin integritet och rättssäkerhet. 
 
Inledande synpunkter 

 
Advokatsamfundet ser det som en angelägen uppgift att bekämpa grov organiserad 
brottslighet med internationella inslag som exempelvis terrorism. Ett väl utvecklat och 
effektivt polisiärt samarbete mellan olika stater är en viktig del i den verksamheten. 
 
Samtidigt ställer den internationella samverkan särskilda krav på att samarbetet är 
ändamålsenligt och omgärdat av garantier för den enskildes rättssäkerhet. Särskilt när 
det är fråga om att tillhandahålla känsliga uppgifter rörande enskildas personliga 
förhållanden, är det av största vikt att det finns ett starkt skydd för den enskildes integritet. 
 
Förslag som syftar till att öka effektiviteten i den brottsbekämpande verksamheten måste 
alltid vägas mot medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet, eftersom värnandet av det 
demokratiska rättssamhället förutsätter respekt för individers grundläggande fri- och 
rättigheter. Enligt Advokatsamfundets uppfattning utgör ett utökat informationsutbyte 
rörande individrelaterade uppgifter mellan myndigheter alltid en möjlighet till ökad 
kontroll över den enskilde från samhällets sida. Varje inskränkning eller ingrepp i den 
enskildes rättigheter måste därför föregås av en noggrann och grundlig prövning av 
åtgärdernas ändamålsenlighet, nödvändighet och effektivitet. Detta gäller även om 
informationsinhämtningen i alla stycken inte omedelbart ska kunna hänföras till en 
identifierbar person. Enligt Advokatsamfundet finns det i promemorian flera brister i 
dessa hänseenden. 
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Det kan även ifrågasättas om inte begränsningen för vilka brott som omfattas av avtalet – 
brott med ett maximistraff över ett års fängelse – är ett alltför vittomfattande kriterium för 
när information ska lämnas ut. Uppenbarligen innefattar det ett stort antal brott som inte 
har något med terrorism eller annan form av allvarlig gränsöverskridande brottslighet att 
göra. Enligt Advokatsamfundet är det anmärkningsvärt att avtalet så tydligt möjliggör 
informationsutbyte beträffande en stor mängd brott som knappast kan anses nödvändigt 
för bekämpning av sådan allvarlig brottslighet som avtalet avser. 
 
Visserligen kan sägas att registersökningarna kan syfta till att identifiera en person som 
begått ett brott i den ena staten, men som av någon anledning finns registrerad i den andra 
staten där han kanske tidigare varit aktuell i en brottsutredning. Det förefaller dock svårt 
att föreställa sig att den mer vardagsbetonade brottsligheten i Sverige, som t.ex. miss-
handel eller bostadsinbrott, skulle få en högre uppklarningsprocent genom efter-
forskningar i amerikanska fingeravtrycksregister. 
 
Utlämnande av information efter träff i ett svenskt register 

 
Enligt artikel 1 i avtalet om förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet 
är syftet med utbytet av information att förebygga och bekämpa brottslighet. I artikel 2 
föreskrivs att befogenheterna enligt avtalet endast ska användas för att förebygga, 
upptäcka och utreda brottslighet, då det på grundval av särskilda omständigheter finns 
skäl att utreda om berörd person kommer att begå eller har begått brott som är straffbelagd 
enligt parternas nationella lagstiftning med ett maximistraff som är högre än ett års 
fängelse eller en allvarligare påföljd. 
 
Av bestämmelserna följer att informationsutbytet inte förutsätter att ett brott begåtts, utan 
registersökningar kan ske i ett rent preventivt syfte. Som exempel kan man tänka sig att 
fingeravtryck säkrats från en lokal där personer med viss religiös eller politisk åskådning 
brukar uppehålla sig. Det kan då finnas intresse av att identifiera dessa personer för att 
övervaka dem och förhindra att de i framtiden gör sig skyldiga till någon form av 
brottslighet. 
 
Det kvalificerande rekvisitet anges i avtalets artikel 2 som ”särskilda omständigheter”, 
men det saknas i promemorian någon närmare utveckling av hur det ska tolkas. 
 
I 2 § förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt 
polisiärt samarbete sägs att övriga tillgängliga personuppgifter och ytterligare information 
ska utlämnas efter en registerträff om det är förenligt med svenska intressen och 
förutsättningarna i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) är uppfyllda. Någon hänvisning 
till ”särskilda omständigheter” förekommer inte i författningstexten. 
 
Med tanke på hur löst formulerade förutsättningarna för informationsutbytet därmed är, 
föreligger det uppenbarligen en avsevärd risk för att integritetskänsliga uppgifter om 
enskilda individer kan komma att lämnas ut, utan att det föreligger någon mer konkret 
misstanke om allvarlig brottslighet.  
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Bristen på tydlighet och precision speglas även i det faktum att det helt saknas närmare 
föreskrifter om vad en ansökan om att få del av övriga personuppgifter och ytterligare 
information enligt artikel 5 i avtalet ska innehålla.  
 
Sammanfattningsvis menar Advokatsamfundet att otydligheten kring när information om 
enskilda individer kan lämnas ut och bristerna i dokumentationen av skälen för en sådan 
begäran, medför ett alltför stort hot mot den enskildes rätt till skydd för sin integritet för 
att det ska kunna uppväga fördelarna med informationsutbytet. 
 
Integritet och dataskydd 

 
I avtalets artikel 11 och 14 finns föreskrifter om hur överlämnade uppgifter ska behandlas 
och vidarebehandlas. Särskilt kan noteras att det i artikel 11:3 (a) ges en möjlighet för den 
översändande staten att ställa villkor för hur uppgiften får användas av den mottagande 
staten. 
 
Samtidigt saknas helt instrument för uppföljning av och kontroll över hur uppgifterna rent 
faktiskt hanterats av den mottagande parten. Av det följer, rent praktiskt, att den över-
lämnande staten helt förlorar kontrollen över den information som överlämnas och det 
synes även svårt att se hur efterlevnaden av eventuella villkor enligt artikel 11:3 (a) ska 
kunna garanteras. 
 
Med hänsyn till att tillämpningsområdet för avtalet inte är begränsat till pågående 
brottsutredningar, utan innefattar även åtgärder i syfte att förebygga och upptäcka brott, 
framstår det som uppenbart att den information som överlämnas kan komma att ingå i ren 
underrättelseverksamhet. I vilken utsträckning informationen då kommer att delas med 
t.ex. andra staters underrättelseorgan och vilka andra stater som kan få del av 
informationen synes vara helt oförutsägbart.  
 
Eftersom Amerikas förenta staters underrättelseverksamhet omfattar stora delar av 
världen, och utövas i samarbete med regimer av olika slag, finns det en avsevärd risk för 
att information som överlämnas enligt avtalet kan komma någon annan stat till handa, 
t.ex. den stat som den enskilde flytt från, som kan tänkas använda informationen på ett sätt 
som hotar den enskildes eller honom närståendes säkerhet.  
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Sammanfattningsvis anser Advokatsamfundet att de bristfälliga garantierna för den 
enskilde när det gäller behandlingen av uppgifterna och den obefintliga kontrollen av hur 
informationen används, innebär ett alltför stort hot mot den enskildes rättssäkerhet för att 
samarbetsavtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och 
Amerikas förenta staters regering ska kunna genomföras. 
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