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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2008 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Internationella sanktioner (SOU 2006:41).  
 
Sammanfattning 
 
Sveriges advokatsamfund koncentrerar sina synpunkter på rättighets- och rättssäkerhets-
frågor, betänkandets förenlighet med grundlagen, Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter och Sveriges folkrättsliga åtaganden ur ett advokatperspektiv.  
 
Advokatsamfundet har – med de kommentarer och reservationer som framgår nedan – 
ingen erinran mot förslagen i betänkandet. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Advokatsamfundet att utvecklingen på området medfört 
att riktade sanktioner i allt större omfattning avviker från acceptabla, rättsstatliga minimi-
krav på rättssäkerhet. Varken kampen mot terrorismen eller behovet av ett effektivt sank-
tionssystem får göras till svepskäl för att kränka grundläggande fri- och rättigheter. Den 
allvarligaste bristen med de rådande systemen för riktade sanktioner är avsaknaden av 
möjligheter till domstolsprövning. 
 
Advokatsamfundets övergripande synpunkter på framtidens sanktionssystem 
 
Med hänvisning till den minimistandard för ett rättssamhälle som har slagits fast i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om medborgerliga 
och politiska rättigheter och i Europakonventionen om mänskliga rättigheter har Sverige 
en skyldighet att verka för att en utveckling sker genom att påverka FN. 
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Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör framtidens sanktionssystem utformas efter 
följande absoluta minimistandarder. 
 

1. Åtgärder mot misstänkta personer skall bara tillåtas under förutsättning att 
tillfredsställande bevisnivå uppnåtts. Beslutet att uppföra namn på en sanktionslista 
måste grunda sig på fullgod utredning och motiveras på acceptabelt sätt. 

 
2. Person, grupp och enhet mot vilken beslut fattas skall informeras om beslutet och 

grunderna för detta samt upplysas om möjligheten att överklaga. 
 

3. Misstänkta personer skall ha en möjlighet att försvara sig och ha rätt till juridiskt 
biträde. 

 
4. Misstänkta personer skall beredas tillgång till acceptabel domstolsprövning 

avseende både straffrättsliga anklagelser och administrativa åtgärder. Verkställig-
het av beslut måste ske på behörigt sätt. 

 
5. Sanktionslistorna bör (om de inte är tidsbegränsade) ses över var tredje månad. Det 

måste finnas en reell möjlighet att få sitt namn struket från en lista när förutsätt-
ningar därför föreligger. 

 
6. Person, grupp eller enhet som uppförts på sanktionslista utan grund ska ha rätt till 

ersättning. 
 
 
5. Genomförandet i Sverige av FN:s säkerhetsråds resolution 1373 
 
5.4.5 Möjligheter till domstolsprövning av frysningsbeslut 
 
Advokatsamfundet menar att FN:s medlemsstater måste kunna kräva att FN följer sina 
egna regler. I sammanhanget skall särskilt erinras om att utrymmet att överpröva FN:s 
beslut är mycket begränsat och att medlemsstaterna är folkrättsligt bundna av FN:s beslut. 
FN-konventionen stadgar att var och en skall ”när det gäller att pröva anklagelse mot 
honom för brott eller hans skyldigheter och rättigheter i tvistemål, vara berättigad till en 
opartisk och offentlig förhandling inför en behörig, oavhängig och opartisk domstol, som 
inrättas enligt lag”. Detta efterlevs inte i dagens sanktionssystem. Beslut till följd av 
Sveriges internationella åtaganden får inte leda till att svenska medborgares grund-
läggande fri- och rättigheter åsidosätts. Ett åsidosättande av den fundamentala rätten till 
domstolsprövning kan inte accepteras.  
 
Advokatsamfundet anser att det endast i tydligt angivna undantagsfall kan vara accep-
tabelt att ett organ med tvingande makt riktar sanktioner mot enskilda individer. För det 
fall EG-domstolen skulle upphäva förstainstansrättens dom i mål T 306/01, som nu utgör 
praxis på området, skulle EU och nationella domstolar ha möjlighet att återigen ta upp 
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frågan om det på något sätt går att ompröva säkerhetsrådets sanktionsbeslut. Advokatsam-
fundet ställer sig positiv till en sådan utveckling. 
 
Advokatsamfundet vill därför i detta sammanhang också särskilt hänvisa till General-
advokatens förslag till avgörande i mål EG-domstolens mål C-402/05(CJE/08/2 av den 16 
januari 2008). Enligt Generaladvokatens yttrande är gemenskapsdomstolarna behöriga att 
pröva åtgärder som gemenskapen har vidtagit för att genomföra resolutioner från FN:s 
säkerhetsråd. Enligt hans uppfattning medför en sådan prövning i det aktuella målet att 
förordningen om frysning av penningmedel måste anses strida mot grundläggande rättig-
heter enligt gemenskapsrätten, såsom enskildas rätt till respekt för sin egendom, rätten att 
bemöta vad som läggs den enskilde till last samt rätten till en verksam domstolsprövning. 
Generaladvokaten ansåg därför att förstainstansrätten1 hade gjort sig skyldig till en felak-
tig rättstillämpning när den slog fast att gemenskapsdomstolarna endast hade en begränsad 
behörighet att pröva frysningsförordningen. 
 
5.5 Överväganden i fråga om en svensk frysningslagstiftning 
 
Förslaget till lag om frysning av tillgångar m.m. avser åtgärder mot personer, grupper och 
enheter som inte omfattas av EG:s frysningsbeslut. Det avser således både EU-interna och 
de EU-externa terrorister som inte omfattas av någon EG-förordning om sanktioner. 
Advokatsamfundet menar att eftersom terrorismen numera oftast är internationell och utan 
anknytning till ett visst territorium, så bör Sverige verka för att en gemensam definition av 
EU-terrorister tillämpas. Tillämplig lag bör likställa EU-interna och EU-externa terroris-
ter. Åtgärdernas effektivitet, snabbhet och rättssäkerhet, liksom förutsättningarna för att 
lika fall behandlas lika, gynnas av att det inte finns flera system än absolut nödvändigt. 
 
 
6. Riktade internationella sanktioner och rättssäkerhet för enskilda 
 
6.1 Inledning 
 
I valet mellan vilket sanktionssystem som skall tillämpas i framtiden refererar Advokat-
samfundet till EG-domstolens uttalande; ”att medlemsstaterna skall skydda EG:s intressen 
på samma sätt som de skyddar sina nationella intressen och att sanktionerna skall vara 
effektiva, proportionella och avskräckande”. Enskildas mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter får inte offras med hänvisning till effektiviteten i sanktionssystemet. De 
aktuella åtgärderna är synnerligen ingripande. Systemen är idag oförenliga med funda-
mentala krav på förutsebarhet och att den berörda skall få sin sak prövad inom skälig tid 
inför ett oberoende domstolsorgan. 
 

                                                
1 Domstolens dom den 21 september 2005 i mål T-315/01, Kadi mot Rådet och Kommissionen. 
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6.7.1 En sammanfattande beskrivning av rättssäkerhetsproblemen  
 
Som Advokatsamfundet ser det är den största bristen i listningssystemen avsaknaden av 
möjligheten till eller svårigheten att få till stånd en omprövning av sanktionsbeslut för de 
berörda personerna. Med beaktande av de ingripande åtgärder för den enskilde som en 
listning innebär kan bristfälliga beslutsunderlag eller avsaknaden av sådana aldrig vara 
acceptabelt. Att de berörda personerna inte har insyn i omständigheterna kring listningen 
av dem och inte heller får veta vad de är misstänkta för innebär vidare ett oacceptabelt 
inskränkande av rättssäkerheten då det förtar deras möjligheter att försvara sig.  
 
Advokatsamfundet noterar att regeringen inom ramen för det internationella samarbetet 
har ett stort och krävande arbete framför sig för att åstadkomma erforderliga förbättringar 
i systemen och för att öka rättssäkerheten.  
 
6.7.2 Tänkbara åtgärder för att förbättra rättssäkerheten i sanktionssystemen 
 
Advokatsamfundet anser att Sverige måste ställa högre krav på rättssäkerheten inom 
ramen för arbetet i FN och EU. Det borde bl.a. vara tvingande att inge ett s.k. ”statement 
of the case”, åtminstone i enlighet med de gemensamma riktlinjer som utformats inom 
EU, när ett land föreslår ett namn till sanktionskommittén i FN. Kriterier för listning skall 
vara så utförliga som möjligt för att eliminera förväxlingsrisken och för att förbättra förut-
sebarheten i sanktionssystemet. Reella möjligheter för den berörda individen att få sin sak 
prövad inför ett från sanktionskommittén oberoende organ bör införas. 
 
Frysning på obestämd tid begränsar de listade personernas förfoganderätt över sin egen-
dom på ett sätt som företer betydande likheter med konfiskering av egendom. Det är en 
synnerligen ingripande åtgärd för den enskilde. Kravet att tidsbegränsa sanktionsåtgär-
derna är centralt ur rättssäkerhetssynpunkt och något som utredaren borde ha fäst större 
vikt vid när det gäller utvecklingsarbetet på området. Den berörda personen måste ha 
reella möjligheter att få sin sak prövad inför domstol. 
 
 
7. Översyn av sanktionslagens bestämmelser 
 
7.1 Inledning 
 
Advokatsamfundet saknar i utredningen en analys av frågan om ersättning för kränkning 
när listningsbeslut hävts och visat sig vara felaktiga. En sådan rätt till ersättning måste 
enligt Advokatsamfundet införas, åtminstone nationellt. Eftersom den faktiska skadan 
kommer att vara svår att visa, finns skäl att avvika från de principer som annars gäller 
inom den allmänna skadeståndsrätten i detta avseende. 
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7.3 Tillfälliga nationella åtgärder för att frysa tillgångar 
 
Advokatsamfundet anser att ett nationellt interimistiskt beslut skall gälla för tiden från det 
att FN publicerar en ny sanktionslista till det att EG fattar beslut. Drar publiceringsförfa-
randet ut på tiden, dvs. över de 3-5 dagar som det normalt tar att översätta resolutioner och 
beslut, bör en löpande omprövning av beslutet göras. Eventuellt skulle då ett ompröv-
ningsförfarande inrättas liknande det som används för häktningsbeslut. Prövningen skulle 
då inte gälla huruvida den enskilda individen som listats är ansvarig för brott utan enbart 
om det föreligger godtagbara skäl (s.k. ”reasonable grounds”) för ett interimistiskt beslut 
om frysning samt om det finns uppenbara fel och brister i listningsbeslutet. 
 
 
8. Straffstadgandet och dess tillämpning på förbud i EG-förordningar om 
ekonomiska sanktioner 
 
8.3 Tillkännagivande i Svensk författningssamling 
 
Direkt tillämpliga EG-förordningar bör under en övergångsperiod publiceras i Svensk 
författningssamling (SFS). På sikt bör dock kravet på publicering av normer som är 
bindande kunna tillgodoses enbart genom publicering i Europeiska unionens officiella 
tidning (EGT). Om publiceringen av Svensk författningssamling inte hinner uppdateras i 
tid blir den endast ett osäkerhetsmoment och kan därigenom till och med motverka sitt 
rättssäkerhetssyfte. Advokatsamfundet förutsätter att en löpande översyn görs med 
avseende på denna fråga. 
 
8.5 – 8.6 Straffstadgandets utformning och legalitetsprincipen 
 
Straffstadgandet i 8 § sanktionslagen är ett s.k. blankettstraffbud. Frågan om riktade 
sanktioner gentemot personer utgör straffrättsliga eller administrativa åtgärder bör 
analyseras vidare, eftersom svaret på frågan har bäring på gränserna för svensk norm-
givningsmakt. Ett blankettstraffbud innebär att Sverige överlämnar till EG att bestämma 
gränserna för det straffbara området, trots att EG hittills i princip inte har ansetts ha någon 
straffrättslig behörighet. Advokatsamfundet ifrågasätter om det är förenligt med 10 kap.  
5 § regeringsformen. 
 
Advokatsamfundet ställer sig frågande till om det nu aktuella lagförslaget genom nyttjan-
det av denna teknik uppfyller grundläggande rättsstatliga krav på begriplighet, tillgänglig-
het och precision. Den som döms i enlighet med 8 § sanktionslagen förväntas ha tillgång 
till såväl det svenska straffbudet som de EG-rättsliga reglerna. 
 
 
8.8 Överväganden 
 
Advokatsamfundet gör samma bedömning som utredaren angående nödvändigheten av att 
Advokatsamfundet anser att det kan finnas ett behov av att i 8 § andra stycket sanktions-
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lagen även omfatta andra sanktionsbestämmelser – utöver artikel 308 i EG-fördraget – 
från framförallt FN. Om man skall frångå de dualistiska principerna vad gäller interimis-
tiska beslut så måste det även finnas en straffstadga i lagen som omfattar dessa fall. Det 
sistnämnda har överhuvudtaget inte berörts i betänkandet. 
 
8.9 Förändringar med anledning av det konstitutionella fördraget  
 
Advokatsamfundet hänvisar till sitt remissyttrande den 25 mars 2008 över departements-
promemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48). Med beaktande av den pågående bered-
ningen av fördraget och de oklarheter som i dagsläget finns beträffande ett framtida 
konstitutionellt fördrags innehåll och konsekvenser – exempelvis beträffande interna-
tionella sanktioner och sanktionslagens straffstadgande – lämnar Advokatsamfundet här 
inga ytterligare synpunkter på de förändringar som kan komma att aktualiseras.  
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg    


