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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 april 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Statskontorets rapport Sju förslag för effektivare användning av tolkar i 
domstol (2015:1). 
 
Advokatsamfundet har i sig ingen erinran mot förslagen, men vill framföra följande 
synpunkter angående användningen av tolkar i domstol. 
 
Enligt 5 kap. 6 § rättegångsbalken ska i första hand auktoriserad tolk anlitas när det är 
möjligt. Trots detta bedömer rapporten att cirka 30 procent av de tolkar som anlitas av 
domstolarna saknar auktorisation. Advokatsamfundet vill inledningsvis framhålla att det 
är ett allvarligt rättssäkerhetsproblem att våra domstolar anlitar okvalificerade tolkar i så 
hög utsträckning. Inte minst är det anmärkningsvärt ur rättssäkerhetssynpunkt att 
anlitandet av auktoriserade tolkar är så ojämnt fördelat mellan domstolarna i landet.  
 
Advokatsamfundet anser att det inte enbart är fråga om bristen på tillgång på 
auktoriserade tolkar som gör att domstolarna i vissa fall väljer att anlita tolkar med lägre 
kvalifikationer. Även ökade kostnader gör att vissa domstolar väljer att anlita icke 
auktoriserade tolkar, trots att auktoriserade tolkar enkelt går att finna på annan ort. Det är 
avgörande för rättssäkerheten att domstolarna i möjligaste mån anstränger sig för att anlita 
auktoriserade tolkar och detta oaktat kostnaden för detta. Konsekvenserna av en felaktig 
tolkning kan bli enorma för den enskilde parten, varför kostnadsskäl inte får ställas mot 
kvalitet. Vidare kan en bristfällig tolkning leda till att rättegångar ställs in och behöver tas 
om, vilket i sig innebär olägenheter och ökade kostnader. För det fall tolkning sker via 
telefon eller videokonferens, bör vid huvudförhandling alltid auktoriserad tolk anlitas. Så 
bör normalt ske även vid häktningsförhandling. Detta då det i dessa situationer inte finns 
några geografiska begränsningar vid valet av tolk.  
 
Huvudregeln är vidare enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken att parter och andra som ska 
delta i ett sammanträde ska infinna sig personligen. Om det finns skäl för det får rätten 
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besluta att part eller annan i stället ska delta genom ljudöverföring eller ljud- och 
bildöverföring. Vid bedömningen av om det finns skäl för ett sådant deltagande, ska rätten 
särskilt beakta de kostnader eller olägenheter som skulle uppkomma om den som ska delta 
i sammanträdet måste infinna sig i rättssalen.  
 
Rapporten föreslår att regeringen ger Domstolsverket i uppdrag att utveckla och bygga ut 
videotekniken på domstolarna. Advokatsamfundet har i sig ingen erinran mot detta, men 
vill understryka att domstolarna om inte särskilda skäl föreligger däremot, ska anlita 
platstolkar. Vid användning av tolkar som närvarar per telefon eller per videokonferens 
ökar riskerna för felaktigheter markant, vilket allvarligt kan åsidosätta rättssäkerheten. En 
faktor som rapporten inte heller tagit hänsyn till är att det innebär stora problem för 
advokater och andra ombud att kommunicera med sina huvudmän i pauser och i övrigt 
enskilt under förhandlingarna för det fall inte platstolk anlitas. Advokatsamfundet har 
förståelse för att domstolar på mindre orter ibland kan behöva anlita tolk per 
videokonferens, men anser att detta bör vara ett undantag snarare än en huvudregel. Vid 
huvudförhandlingar som kan planeras flera veckor i förväg, bör platstolk alltid anlitas om 
inte särskilda skäl gör att så inte kan ske. Om domstolarna väljer att anlita tolk som 
närvarar via videokonferens eller telefon, finns en risk att dubbla tolkkostnader 
uppkommer för det fall advokaten behöver anlita egen tolk för att kommunicera med sin 
klient i pauser m.m. 
 
Vid häktningsförhandlingar då försvarare ibland förordnas endast några timmar före 
förhandlingen, är det viktigt att tingsrätten samråder med försvararen och om behov finns 
bokar tolk, så det är möjligt för försvararen att samråda med sin klient omedelbart före 
förhandling. I annat fall kan det vara svårt för försvararen att med kort varsel få tag i en 
egen tolk.  
 
Rapporten föreslår även att de domstolar som använder tolkar i hög omfattning inrättar en 
samordnare för tolkfrågor. Advokatsamfundet ställer sig positivt till en sådan roll hos 
berörda domstolar. Som det fungerar i dag finns begränsade möjligheter till åter-
rapportering till domstolen för det fall att en part eller ombud upplevt att en tolk inte har 
fungerat. En samordnare skulle därför kunna säkra kvaliteten hos anlitade tolkar då 
möjlighet ges till uppföljning av tolkuppdragen, vilket i sig stärker rättssäkerheten. 
 
Övriga förslag i rapporten syftar till att utveckla domstolarnas stödsystem och att utveckla 
ramavtalet för tolkar samt att ge stöd och kunskap till domstolarna och domstolspersonal. 
Förslagen är positiva ur effektiviserings- och kunskapssynpunkt och Advokatsamfundet 
har därför ingen erinran mot förslagen.  
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