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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 augusti 2012 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden 
(SOU 2012:49). 
 
Sammanfattning 
 
Betänkandet innehåller förslag på hur det år 2010 antagna direktivet om rätt till tolkning 
och översättning vid straffrättsliga förfaranden (2010/64/EU)1, ska genomföras i svensk 
rätt. 
 
Advokatsamfundet – som har haft en advokat företrädd i utredningen som expert – har 
med undantag för nedanstående synpunkter i huvudsak ingen erinran mot de förslag och 
bedömningar som görs i betänkandet.  
 
Advokatsamfundet anser att det finns risk att vissa av förslagen, som specifikt rör rätten 
till översättning, inte svarar upp mot de krav som ställs i direktivet. Om det förhåller sig 
så, skulle direktivets bestämmelser i vissa hänseenden ge en högre skyddsnivå än vad 
utredningen föreslår, något som självfallet i så fall måste åtgärdas under den fortsatta 
beredningen av lagstiftningsärendet, till undvikande av ett otillräckligt genomförande av 
direktivet i svensk rätt.  
 

                                                
1 Direktivet, som är ett minimidirektiv, innehåller minimiregler som ska garantera misstänkta och tilltalade 
personers rätt till tolk och översättning av handlingar vid straffrättsliga förfaranden. Direktivet ska vara 
genomfört i nationell rätt senast den 27 oktober 2014.  
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Tolknings- och översättningsdirektivet är, i likhet med alla rättighetsdirektiv, ett 
minimidirektiv, vilket innebär att en svensk implementering mycket väl kan gå längre i 
fråga om rättigheter m.m. än vad direktivet föreskriver.  
 
Advokatsamfundet anser därför att utredningens förslag i vissa delar skulle kunnat ta 
tillvara den misstänktes/tilltalades processuella rättigheter bättre än som föreslås. Ett 
sådant exempel är förslaget om överklagande avseende tolkning och översättning under 
förundersökning och i domstol. Advokatsamfundet anser att överprövning under 
förundersökningen ska göras av domstol och inte inom ramen för befintlig möjlighet till 
överprövning inom Åklagarmyndigheten. Likaså bör ett överklagande under domstols-
förfarandet kunna ske särskilt, i stället för som föreslås, en i förhållande till redan rådande 
reglering oförändrad överklaganderätt endast i samband med dom eller slutligt beslut.  
 
Även om direktivet som sådant inte förbättrar den misstänktes processuella rättigheter i 
den utsträckning som skulle behövas för att man ska kunna tala om en verkligt jämbördig 
process och även om utredningens förslag för att implementera direktivet i vissa frågor 
bedöms vara alltför begränsade och defensiva, innebär dock de förslag som läggs 
förbättringar i förhållande till dagens situation. Advokatsamfundet tillstyrker därför 
förslaget om en uttrycklig rätt till tolkning och översättning (se dock nedan), förslaget om 
tystnadsplikt och sekretess för tolkar och översättare, liksom förslaget om kostnader för 
tolkning och översättning.  
 
Inom ramen för de remitterade förslagen, anser Advokatsamfundet att det finns anledning 
att göra vissa reflektioner i fråga om direktivets uppkomst och de förhållanden som ligger 
bakom direktivets syfte och mål. Advokatsamfundet lämnar därför vissa allmänna 
synpunkter på genomförandet av den s.k. färdplanen för förbättrade processuella 
rättigheter för misstänkta och tilltalade.  
 
Advokatsamfundet yttrar sig dessutom särskilt över några förslag som bedöms vara av 
stor betydelse för den enskildes rättssäkerhet. I något enstaka fall har det även bedömts 
lämpligt att också motivera varför Advokatsamfundet tillstyrker, eller inte har någon 
erinran mot förslaget.  
 
Allmänt 
 
Det är viktigt att som bakgrund erinra sig att direktivet om tolkning och översättning vid 
straffrättsliga förfaranden, är det första steget (Measure A) i den färdplan som beslutats 
inom ramen för det, under svenska EU-ordförandeskapet, antagna Stockholms-
programmet. Genom denna programförklaring slås det fast bl.a. att medlemsländerna 
gemensamt ska verka för att tillsammans med EU-institutionerna förbättra det fortsatta 
lagstiftningsarbetet genom att lägga avsevärt större fokus på rättssäkerhetsfrågor och 
enskildas grundläggande rättigheter vid lagstiftningsarbetet, i stället för att som hittills 
nästan uteslutande sträva efter optimal effektivitet vid brottsbekämpningen (genom 
straffprocessuella tvångsmedel och andra åtgärder).  
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Förbättrad rättssäkerhet vid straffrättsliga förfaranden 
 
Framför allt har det EU-rättsliga arbetet främst inriktats på processuella rättigheter för 
misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden, inbegripet rätten till en rättvis 
rättegång i flera olika hänseenden. En av flera grundläggande förutsättningar för en rättvis 
rättegång enligt Europakonventionen (EKMR Art. 6), är bl.a. att man som part i en 
domstolsprocess måste kunna förstå vad som läggs en till last eller vad som i övrigt kan 
komma att läggas till grund för domstolens avgörande – rätten till tolkning och 
översättning är därför en fråga om såväl rättvis rättegång som access to justice.  
 
Att kunna göra sig förstådd och att förstå är helt grundläggande för att säkra en rättssäker 
och likvärdig rättsprocess. Alla som kommer i kontakt med rättsväsendet ska ha samma 
möjligheter att delta aktivt i rättsprocessen, inte minst pga. den betydelse all muntligt 
framförd information har för de beslut som fattas vid varje punkt i rättskedjan; hos 
polisen, hos åklagaren (eller vid annan myndighetsutövning) och i domstolen. 
 
Vid ett straffrättsligt förfarande är det fråga om ett helt statsmaskineri som sätts i gång för 
att utreda om en viss person har gjort sig skyldig till brott. De statliga resurser som 
används är omfattande såväl i fråga om personal som i fråga om pengar. Det är i ett sådant 
sammanhang avgörande att en misstänkt – som en minimirättighet – har rätt att i alla 
avseenden få veta – och kunna förstå – vad som läggs honom/henne till last. 
 
I Sverige finns i dag ingen uttrycklig rätt att få tolk förordnad för sig i domstol. Rätte-
gångsbalken (5 kap. 6 §) anger endast att tolk må (kan) förordnas för den som inte är 
mäktig svenska språket. RB uppställer inte ens krav på att tolken ska behärska det språk 
som parten talar; finns inte sådan tolk ska rätten förordna annan lämplig person att i målet 
biträda som tolk. Att uttrycklig lagstadgad rätt till tolk saknas har kritiserats av såväl FN:s 
som Europarådets Anti-tortyrkommittéer. Det är helt enkelt inte rättssäkert att ha ett 
system där personer som inte behärskar det svenska språket förhörs av polis utan att veta 
att de är misstänkta för brott och vad de är misstänkta för eller att de hörs i domstol utan 
tolk som behärskar deras språk.  
 
Det nu beslutade EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga 
förfaranden (2010/64/EU) som ska genomföras i svensk lag senast den 27 oktober 2013, 
slår i huvudsak fast att medlemsländerna ska se till att misstänkta eller tilltalade som inte 
förstår förfarandespråket utan dröjsmål får tolkning under det straffrättsliga förfarandet, 
liksom rätt till översättning av alla väsentliga handlingar. Härigenom kommer det alltså 
finnas just en sådan uttrycklig rätt till tolk och översättning som tidigare efterlysts, bl.a. av 
Sveriges advokatsamfund. Detta är självfallet en förändring som Advokatsamfundet till 
fullo ställer sig bakom. 
 
I ljuset av den beskrivna bakgrunden är Advokatsamfundet positivt till att det äntligen 
skapas en reglering kring rättigheter i fråga om tolkning och översättning under 
straffrättsliga förfaranden. Det går dock inte att undvika att rikta stark kritik mot hur 
arbetet utförts för att genomföra de övriga åtgärderna som antagits i Stockholms-
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programmet till säkerställande av förbättrade processuella rättigheter för misstänkta och 
tilltalade i straffrättsliga förfaranden. Särskilt beredningen av det s.k. försvarardirektivet2, 
förtjänar kritik från ett rättssäkerhetsperspektiv. Eftersom avsikten är att lägga fram en 
kedja av fyra särskilda förbättringsåtgärder, som tillsammans ska leda till avsevärt 
förbättrade processuella rättigheter, spiller kritiken beträffande försvarardirektivet också 
över på denna den redan beslutade första åtgärden i färdplanen om rätt till tolkning och 
översättning, men även beträffande det beslutade förfarandet om rätt till information i 
straffrättsliga förfaranden.3  
 
Om det under förhandlingsarbetet4 av försvarardirektivet till slut konstateras att det saknas 
förutsättningar att slå fast en så basal minimirättighet som att en misstänkt ska ha en 
ovillkorlig rätt till försvarare, kommer detta självfallet också kraftigt devalvera betydelsen 
av den redan beslutade rätten till tolk och översättning, liksom rätten till information om 
det straffrättsliga förfarandet som sådant. 
 
Om inte samtliga de åtgärder som medlemsländerna kommit överens om för att förbättra 
de processuella rättigheterna för misstänkta och tilltalade verkligen också genomförs, 
kommer alltså rättigheter till tolkning och översättning inte betyda särskilt mycket i 
rättssäkerhetshänseende för den enskilde i det straffrättsliga förfarandet; en kedja är som 
bekant inte starkare än den svagaste länken.  
 
Materiella synpunkter på förslagen i betänkandet 
  
Rätten till översättning av väsentliga handlingar 
 
När det gäller rätten till översättning av handlingar, är det utredningens uppfattning att 
översättning ska ske först sedan den misstänkte/tilltalade begärt detta. Advokatsamfundet 
anser emellertid att direktivets bestämmelse om översättning (artikel 3, sammantaget med 
aktuella beaktandesatser) inte kan tolkas på annat sätt än att det är fråga om en tvingande 
rättighet i den meningen att översättning av väsentliga handlingar (i relevanta delar) ska 
ske, om inte den misstänkte/tilltalade uttryckligen avstått från rätten till översättning.5 Den 
misstänktes/tilltalades egen begäran om översättning kan därmed inte anses vara 
avgörande för rätten till översättning. Advokatsamfundet anser mot denna bakgrund att 
frågan om översättningsrättighetens karaktär (s.k. ”opt in” eller ”opt out”) bör analyseras 

                                                
2 Förslag till direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid 
frihetsberövande (EU-kommissionens förslag COM[2011] 326 final och Rådets förslag DS 1650/12, från den 4 
oktober 2012). 
3 Measure A – right to interpretation and translation in criminal proceedings samt Measure B – right to 
information. 
4 Förhandlingar pågår för närvarande mellan Rådet/medlemsstaterna, Kommissionen och Europaparlamentet 
inom ramen för Parlamentets institutionaliserade granskning och bedömning av lämnade lagförslag.  
5 Ett av direktivets syften är att garantera rätt till tolkning och översättning i samma utsträckning som följer av 
Europakonventionen, artikel 6, och såsom rättigheten har uttolkats i Europadomstolens praxis. Även om den 
begränsade domstolspraxis som finns avseende rätten till översättning av handlingar inte uttryckligen anger hur 
översättningsrätten ska tolkas i detta avseende, får ändå av domstolens skäl anses framgå att rättigheten närmast 
är att betrakta som en tvingande skyldighet för staten att tillhandahålla översättning, se t.ex. Husain mot Italien 
från 2005. 
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närmare under lagstiftningsärendets fortsatta beredning och därefter, oavsett hur direktivet 
tolkas, tydligt komma till uttryck i den kommande svenska lagstiftningen.  
 
Advokatsamfundet konstaterar också i fråga om muntlig översättning såsom ett alternativ 
till skriftlig, att direktivet (artikel 3:7) anger att muntlig översättning endast undantagsvis 
kan ersätta skriftlig översättning och endast under förutsättning att den muntliga över-
sättningen inte förhindrar att brottmålsförfarandet går rättvist till. Enligt utredningens 
bedömning och förslag anges emellertid att de flesta handlingar i normalfallet bör kunna 
översättas muntligen i stället för skriftligen. Även om utredningen i samband med denna 
bedömning dock slår fast att muntlig översättning inte kan ersätta skriftlig översättning i 
samtliga fall och även räknar upp en mängd olika handlingar som inte skulle lämpa sig för 
muntlig översättning, anser Advokatsamfundet att mycket talar för att utredningen även i 
detta hänseende inte svarar upp mot direktivets bestämmelser. Även denna fråga bör 
därför analyseras ytterligare under ärendets fortsatta beredning.  
 
Advokatsamfundet vill här också framhålla att skriftliga översättningar från ett 
rättssäkerhetsperspektiv normalt är att föredra framför muntliga översättningar av 
handlingar. Situationen kan t.ex. vara sådan att en misstänkt/tilltalad inte har möjlighet att 
ta till sig vad som sägs vid uppläsning av handlingar och det är normalt också mycket 
lättare att analysera innehållet i en handling om översättningen sker skriftligen. Av  
detta följer också att skriftlig översättning på ett bättre sätt möjliggör för den  
misstänkte/tilltalade att strukturera sitt försvar och därmed tillvarata sin rätt till rättvis 
rättegång. 
 
Med beaktande av de synpunkter som lämnats i fråga om översättning av handlingar, vill 
Advokatsamfundet slutligen även peka på utredningens bedömning om att polis/åklagare 
eller rätten, när översättning inte uttryckligen har begärts, normalt kan utgå från att 
försvararen ansvarar för att en muntlig översättning görs av de handlingar som omfattas 
av rätten till översättning. Med utgångspunkten att direktivet ställer krav på översättning 
så länge man inte uttryckligen anfört att någon översättning inte är nödvändig, anser 
Advokatsamfundet att polis/åklagare/rätten inte kan utgå från att så har skett. Under alla 
omständigheter tycks det i vart fall finnas behov av någon form av åtgärd från åklagarens 
eller rättens sida för att kontrollera om översättning skett genom försvararens försorg när 
begäran om översättning inte framförts. 
 
Oavsett hur direktivet ska tolkas när det gäller rätten till översättning, framstår det som 
sannolikt att det är en stor mängd handlingar som kommer att behöva översättas sedan 
direktivet har implementerats. Särskilt i omfattande och komplicerade mål har en 
misstänkt/tilltalad även behov av skriftlig översättning. Detta kan säkert i många fall 
innebära konsekvenser både i fråga om kostnader och i praktiskt hänseende. Det får dock 
under inga omständigheter innebära att förundersökningen eller domstolshandläggningen 
drar ut på tiden så att den misstänkte/tilltalade drabbas. Detta är särskilt viktigt exempelvis 
när en misstänkt är frihetsberövad, men också i alla andra fall där fördröjning av det 
straffrättsliga förfarandet får negativa konsekvenser för den tilltalade/misstänkte (”justice 
delayed is justice denyed”). Advokatsamfundet vill därför framhålla att det är oerhört 
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viktigt att behovet om översättning kontrolleras i ett tidigt skede. Tyvärr kan problem 
uppstå även om översättningsbehovet klarläggs så tidigt som möjligt. En tilltalad som vill 
överklaga sin dom bör rimligen ha rätt till detta. Är domen då av sådan omfattning att 
översättningen kommer ta lång tid, kan problem uppstå i fråga om överklagandefrister, 
m.m. Här har givetvis försvarare en viktig roll att fylla för att säkerställa den tilltalades 
överklagandemöjlighet.  
 
Överklagande av beslut om tolkning och översättning 
 
Frågan om huruvida tolkning eller översättning sker i ett visst avseende, har självfallet 
stor betydelse för den misstänktes/tilltalades möjlighet att få en rättvis rättegång. Därför 
anser Advokatsamfundet att ett beslut av åklagare under förundersökning om att inte 
efterkomma den misstänktes eller dennes försvarares begäran om tolkning eller 
översättning bör kunna överklagas till domstol, i stället för att en överordnad åklagare ska 
överpröva beslutsfattarens bedömning. Det ligger i sakens natur att en sådan överprövning 
inom samma brottsbekämpande myndighet, inte är så självständig och objektiv som det 
kan krävas för att upprätthålla principen om en rättvis rättegång och säkerställa equality of 
arms.  
 
Därtill kommer att det helt enkelt inte är tillräckligt att, som i dag, enbart som en 
rättssäkerhetsventil i särskilda fall möjliggöra för en misstänkt eller dennes försvarare att 
begära rättens prövning av brister i utredningen eller begära att förundersökningen ska 
kompletteras (23 kap. 19 § rättegångsbalken).  
 
Inte heller i fråga om överklagande vid domstolsförfarandet delar Advokatsamfundet 
utredningens bedömning (7.3.2). Enligt samfundets uppfattning bör ett för utgången så 
viktigt beslut som att bevilja tolkning eller översättning av processmaterialet, rimligen 
kunna överklagas särskilt och inte endast i samband med överklagande av dom eller 
slutligt beslut. Detta eftersom det av rättssäkerhetsskäl är bättre att omgående få prövat 
om beslutet är riktigt eller inte. Därtill kommer att det ska mycket till för att en 
överinstans ska förklara att ett beslut i tolk- eller översättningsfrågan är felaktigt, eftersom 
rätten därmed konstaterar att ett rättegångsfel har begåtts och att underinstansens 
avgörande därför ska upphävas.  
 
Kostnader för tolkning och översättning 
 
Kostnaderna för tolkning eller översättning som har skett på uppdrag av polis, åklagare 
eller domstol betalas enligt nuvarande reglering av staten och någon återbetalnings-
skyldighet ska inte åläggas en misstänkt eller tilltalad för dessa kostnader.  
 
Däremot kan, enligt nuvarande reglering, en tilltalad som döms för brott åläggas att ersätta 
utlägg för tolkning eller översättning som en offentlig försvarare har haft. Utrednings-
förslaget om att i rättegångsbalken uttryckligen ange att återbetalningsskyldigheten för 
den dömde inte omfattar kostnader för tolkning eller översättning, är från ett 
rättssäkerhetsperspektiv välmotiverat och tillstyrks därför av Advokatsamfundet.  
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Bristen på auktoriserade tolkar/översättare 
 
Allmänt kan man normalt säga att problemet med brister på auktoriserade tolkar – såväl i 
fråga om antal som i fråga om kompetens – beror både på vilket språk som behöver tolkas 
och i vilken domstol tolkbehovet uppstår. Det är naturligt att domstolarna i de större 
städerna har bättre förutsättningar att engagera auktoriserade tolkar i tillräckligt antal. 
 
Även oavsett att ett enda fall av otillräckligt kvalificerad tolkning kan få ödesdigra 
konsekvenser för den enskilde och därmed utgöra ett stort rättssäkerhetsproblem, anser 
Advokatsamfundet att det i dag allmänt sett råder stora problem i fråga om såväl 
tillgången till som kvaliteten på de tolkar som används i svenska domstolar. Detta hänger 
till stor del samman med att det inte finns tillräckligt många utbildade auktoriserade s.k. 
rättstolkar, vilket dels beror på den stora mängd olika språk som i dag aktualiseras för 
tolkning, dels pga. den låga ersättning som hittills har utgått för tolkuppdrag, även som 
auktoriserad tolk. Det är också direkt hänförligt till att de tolkar som ges uppdrag utan att 
vara auktoriserade, generellt sett håller allt för låg kvalitet. 
 
Att det innebär problem med brist på auktoriserade tolkar, framgår såväl av den dagliga 
verksamheten i våra domstolar, där förundersökningar försenas och huvudförhandlingar 
får ställas in på grund av frånvaron av både auktoriserade rättstolkar och icke 
auktoriserade tolkar, som av olika utredningar som vidtagits på området.6  
 
Det system som finns i dag med tester för att bli auktoriserad tolk eller översättare, 
innebär en bra kvalitetsgaranti. Trots de insatser som har gjorts på senare år finns det i 
dagsläget emellertid fortfarande alltför få auktoriserade tolkar, i vart fall i vissa språk. För 
att få en tillfredsställande kvalitet på tolkningen inom rättsväsendet, skulle dessutom fler 
rättstolkar behövas. För att slå vakt om kvaliteten och för att inspirera fler tolkar att höja 
sin kompetens, föreslår utredningen nu att det införs särskilda bestämmelser om vilken 
kompetens som i första hand ska krävas för ett tolk- eller översättningsuppdrag. Dessutom 
föreslås att det i lag (5 kap. 6 § rättegångsbalken) ska anges att rättstolk eller annan 
auktoriserad tolk ska anlitas i första hand och att annan lämplig person endast får anlitas 
om en sådan tolk inte finns att tillgå. 
 
Advokatsamfundet anser att förslagen har goda förutsättningar att förbättra nuvarande 
förhållanden. Att ge rättstolkar förtur till tolkuppdrag, bör kunna innebära att fler vill 
auktorisera sig som rättstolk. Däremot ifrågasätter Advokatsamfundet om förslaget 
verkligen är tillräckligt, eftersom det stora problemet med ett alltför begränsat underlag 
för att överhuvudtaget kunna komma i fråga för att bistå som, icke auktoriserad, tolk 
fortfarande kvarstår. Det enda sättet att öka antalet personer som kan bistå med 
tolkuppdrag vid straffrättsliga förfaranden, oavsett om det sker såsom rättstolkar eller 
endast som kunnig i det språk som behöver tolkas (icke auktoriserad tolk), är enligt 

                                                
6 Som bekant har exempelvis Brottsförebyggande rådet i rapporten ”Diskriminering i rättsprocessen” slagit fast 
att en bristande användning av kvalificerade tolkar utgör ett stort diskrimineringsproblem inom rättsväsendet. 
Även Domstolsverket har i en rapport (DV 2010:4, Kvaliteten på tolkning i domstolar m.m.) belyst problemet 
med bristande kvalitet på tolkning i domstolar. 
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Advokatsamfundet att de ekonomiska villkoren för båda dessa typer av tolkuppdrag 
förbättras. Endast på detta sätt får man tillräckligt många personer intresserade av att bistå 
med sina tolkkunskaper, och därmed ökar också förutsättningarna för att fler vill höja sin 
kompetens och auktoriseras som rättstolkar. 
 
Om det uttryckligt i lagen anges att endast rättstolkar i första hand kan komma i fråga för 
uppdrag, finns naturligtvis risk för att sådan auktoriserad tolk inte finns att uppbåda till 
varje uppdrag i varje polisområde eller domsaga. En potentiell risk med förslaget är därför 
att det kan leda till att förhör försenas, förundersökningar fördröjs och att förhandlingar 
kan tvingas ställas in. Den formella kompetenshöjningen kan därmed i ett visst antal fall 
säkerligen kunna försvåra en skyndsam och effektiv utredning eller domstolsprövning, 
vilket självfallet är bekymmersamt. 
 
Tystnadsplikt och sekretess för tolkar och översättare 
 
Tolkar och översättare som anlitas av polis, åklagare eller domstol omfattas av 
offentlighets- och sekretesslagen och har därför samma tystnadsplikt som en myndighet 
eller tjänsteman har. Även auktoriserade tolkar och översättare som anlitas av annan än en 
myndighet har tystnadsplikt enligt lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.  
 
Advokatsamfundet har redan under samrådsprocessen som föregick betänkandet, till 
utredningen framfört att det för icke auktoriserade tolkar och översättare som anlitas av 
annan än en myndighet, exempelvis en försvarare, saknas regler om tystnadsplikt och att 
sekretessen därför har fått lösas från fall till fall genom sekretessavtal med tolken eller 
översättaren. Advokatsamfundet föreslog därför att samma regler borde gälla för alla 
tolkar, även de som inte är auktoriserade. Utredningen har tagit väl om hand Advokat-
samfundets förslag och i betänkandet föreslagit att det införs bestämmelser så att lagen om 
tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare även blir tillämplig på annan tolk och 
översättare, som yrkesmässigt anlitas i samband med straffrättsliga förfaranden. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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