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Sveriges advokatsamfund har den 14 januari 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över 

departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Ds 2016:1). 

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i promemorian, men vill 

särskilt framhålla följande. 

 

Synpunkter 

 

De föreslagna författningarna syftar till att koncentrera och komplettera det svenska 

regelverket för att fullt ut uppfylla kraven i befintliga EU-förordningar om kontroller och 

inspektioner som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i syfte att 

förhindra olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.  

 

Olaf inrättades 1999 och har sedan september 2013 (förordning nr 883/2013) getts rätt att 

göra kontroller och inspektioner på plats i medlemsstaterna till skydd för unionens 

ekonomiska intressen och har vid sådana kontroller och inspektioner rätt till tillträde i 

vissa utrymmen, liksom att ta del av handlingar som disponeras av den ekonomiska aktör 

som ska kontrolleras. 

 

Advokatsamfundet ställer sig bakom promemorians förslag om att Olaf, och den 

nationella myndighet som enligt den föreslagna förordningen1 ska anses vara behörig 

myndighet i det enskilda fallet, i sin verksamhet inte ska få tillgång till handlingar som 
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 Se 2 § i förslaget till förordning om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. 
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omfattas av advokatsekretess och att advokatkorrespondens av olika slag därmed ska 

undantas från Olafs och den behöriga nationella myndighetens utredningar.  

 

Skyddet för advokatsekretess är något som framgår av såväl EU-rätten2 och 

Europadomstolens praxis (se t.ex. Robathin. v. Austria, application no. 30457/06) som av 

vår nationella lagstiftning (27 kap. 2 § och 36 kap. 5 § rättegångsbalken, till vilka hänvisas 

i t.ex. 6 kap. 34 § tullagen) och praxis.3 Att detta skydd otvetydigt numera även omfattar 

elektronisk kommunikation framgår av praxis (se NJA 2015 s. 631). Advokatsamfundet 

ställer sig dock positivt till att detta skydd uttryckligen slås fast i den föreslagna lagen om 

kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (2 § 

första stycket sista meningen) för att tydliggöra skyddet för advokatsekretessen.  

 

Eftersom prövningen om att med hänvisning till advokatsekretess undanta vissa uppgifter 

och dokumentation från den behöriga myndighetens kontrollåtgärder kommer att ske 

utifrån en proportionalitetsprövning i det enskilda fallet, anser Advokatsamfundet att det i 

den föreslagna lagen bör införas en möjlighet till domstolsprövning, liksom att rätten att 

tillkalla ett rättsligt ombud uttryckligen anges (även om denna rätt anses följa av EU-

rätten).   

 

Advokatsamfundet vill i sammanhanget även från ett rättssäkerhetsperspektiv och utifrån 

principiella utgångspunkter framhålla – särskilt med beaktande av det sedan 2013 

förhandlade kommissionsförslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet 

(European Public Prosecutor’s Office, EPPO) som komplement till Olaf, Eurojust och 

Europol – att det finns anledning att med oro konstatera att det saknas varje form av 

initiativ att inom den Europeiska unionen skapa ett motsvarande överstatligt 

samarbetsorgan för tillvaratagande av enskildas grundläggande rättigheter och 

rättssäkerhet inom ramen för EU:s och medlemsstaternas brottsbekämpning. Detta är 

något som gör att den enskildes rättssäkerhet riskeras och att principen om equality of 

arms inte alltid kan upprätthållas.   

 

Det finns därför all anledning att inom det straffprocessuella samarbetet inom den 

Europeiska unionen så snart som möjligt överväga inrättandet av en ombudsmanna-

funktion eller liknande samarbetsinstitution för tillvaratagande av enskildas 

grundläggande rättigheter och rättssäkerhet inom ramen för medlemsstaternas 

brottsbekämpande verksamhet.  
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Anne Ramberg 
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 Regler som rör förfarandet när det gäller advokatsekretess finns t.ex. i EU-kommissionens tillkännagivande om 

bästa praxis för förfaranden som rör artiklarna 101 och 102 i Fördraget om den Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), se EUT C 308, 20.10.2011, s. 6. 
3
 Se t.ex. NJA 1977 s. 403, NJA 1990 s. 537 och NJA 2010 s. 122. 


