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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 oktober 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer.  

 
Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet anser att förslaget om att begränsa medlemmarnas rätt att anlita ombud 

strider mot syftet med att öka medlemmarnas inflytande i de kollektiva förvaltnings-

organisationerna. De skäl som anges till stöd för förslaget är inte tillräckligt starka för att 

överväga medlemmarnas skyddsintresse. Potentiella nackdelar med förslaget är vidare 

otillräckligt utredda. Advokatsamfundet avstyrker därför förslaget. 

 
Överväganden 
 

Advokatsamfundets inställning är att det är mycket viktigt med faktiskt 

medlemsinflytande i de kollektiva förvaltningsorganisationerna. Såsom också anförs i 

förslaget kan begränsningar i rätten att företrädas av ombud medföra betydande 

begränsningar för utländska medlemmar och andra som inte är bosatta på orten för 

stämman.  

 

Särskilt möjligheten att tillsammans med andra anlita ett ombud framhölls i propositionen 

(prop. 2015/16:181, Kollektiv förvaltning av upphovsrätt) som särskilt viktigt för 

tillvaratagande av medlemmarnas rättigheter. Advokatsamfundet erinrar i sammanhanget 

om att direktivet (2014/26/EU) i relevant avseende kan liknas vid skyddslagstiftning till 

förmån för rättighetshavarna.  
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Slutligen bör beaktas att de kollektiva förvaltningsorganisationerna har en särskild rättslig 

ställning, bland annat genom bestämmelser om sådant som s.k. privatkopieringsersättning 

och följerättsersättning (jfr s. 29 i prop. 2015/16:181).  

 

Advokatsamfundet anser mot den bakgrunden att varje reglering som riskerar inskränka 

medlemmarnas faktiska inflytande i de kollektiva förvaltningsorganisationerna, bör vara 

mycket väl övervägd och motiverad. Det aktuella förslaget är enligt Advokatsamfundets 

mening otillräckligt motiverat och konsekvenserna av ett genomförande anses inte vara 

tillräckligt utredda.  

 

Som huvudsakliga skäl för förslaget anges i promemorian dels potentiella ”svårigheter” 

med möjligheten att helt fritt och utan begränsningar kunna anlita ombud, dels att vissa 

andra medlemsländer har genomfört liknande bestämmelser vid införlivningen av 

direktivet.  

 

Det första argumentet kan i korthet sägas grundas på uppfattningen att om ett ombud 

företräder ett stort antal medlemmar, skulle det kunna vara tidskrävande att kontrollera 

fullmakter och utreda om det föreligger intressekonflikter. Advokatsamfundet anser 

emellertid, för det första, att den sortens rent administrativa verkningar rimligen inte ska 

kunna anses överväga medlemmarnas intresse av att kunna utöva faktiskt inflytande över 

organisationen. För det andra anser Advokatsamfundet att om syftet med det 

bakomliggande direktivet, dvs. ökat medlemsinflytande, ska kunna uppfyllas i praktiken, 

torde det vara lättare att hantera ett mindre antal ombud som företräder ett givet antal 

medlemmar, än ett större antal ombud som företräder samma antal medlemmar. Den 

praktiska effekten av förslaget torde vara att färre medlemmar de facto kommer att vara 

representerade vid stämman. En sådan ordning förefaller gå tvärtemot de ovan angivna 

syftena.  

 

Den andra angivna svårigheten är att någon skulle kunna samla ihop ett stort antal 

fullmakter i illojalt syfte. Advokatsamfundet instämmer i förslagets bedömning att den 

risken framstår som mycket begränsad, särskilt mot bakgrund av att valet av ombudet inte 

får medföra en intressekonflikt, men också till följd av övrig civil- och straffrättslig 

lagstiftning, som i allmänhet bör anses vara tillräcklig för att beivra illojalt och bedrägligt 

beteende.  

 

Advokatsamfundet anser därför att de skäl som anges för förslaget är otillräckliga för att 

överväga medlemmarnas intresse av att kunna utöva faktiskt inflytande i de kollektiva 

förvaltningsorganisationerna.  

 

Därutöver vill Advokatsamfundet framhålla följande potentiella problem med förslaget.  

 

Förslaget ger ytterst begränsad vägledning till vad som ska utgöra en acceptabel 

begränsning i det konkreta fallet, något som i sig riskerar att leda till tolkningssvårigheter. 

De begränsningar förslaget avser ska gälla för ”omfattande” och ”gränsöverskridande” 

verksamheter, förefaller i praktiken omöjliggöra sådana inskränkningar av ombudsrätten, 
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som förslaget ändå syftar till att möjliggöra för organisationer som träffas av 

beskrivningen. Särskilt mot bakgrund av att ett av syftena med direktivet (2014/26/EU) är 

att öka gränsöverskridande medlemskap i kollektiva förvaltningsorganisationer, torde 

begränsningen därmed få liten praktisk effekt, samtidigt som den riskerar leda till 

betydande osäkerhet, såväl för medlemmar som för organisationerna. Detta då kollektiva 

förvaltningsorganisationer som trots de restriktiva förarbetsuttalandena väljer att införa 

begränsningar i rätten att företrädas genom ombud, torde ha svårt att veta om vissa 

restriktioner är förenliga med lagen eller inte, en fråga som dessutom riskerar att förändras 

med tiden, om och när organisationens medlemsbestånd förändras.  

 

De praktiska problem kring granskning av fullmakter och påstådd risk för missbruk av 

fullmakter som framhålls i förslaget, framstår som lättlösta i förhållande till komplicerade 

frågor som kan uppkomma om lagenligheten av organisationens begränsningar ifrågasätts, 

såväl i ursprungsläget som efter förändringar i medlemmarnas sammansättning. Riskerna 

med oenighet kring tolkningen av lagförslagets innebörd och tillåtligheten av berörda 

aktuella begränsningar, framstår som väsentligt mer sannolik och problematisk än de 

svårigheter som lyfts fram i förslaget. 

 

Avslutningsvis konstaterar Advokatsamfundet att förslaget saknar beskrivningar och 

analyser av hur de länder som har genomfört direktivet på ett sådant sätt att möjlighet ges 

att begränsa ombudsrätten, har genomfört detta rent praktiskt och vilka olika effekter detta 

har fått. Utan en närmre sådan komparativ analys, är det inte möjligt att grunda ett 

ställningstagande till direktivkonformiteten av det nu aktuella förslaget.  

 

Mot den angivna bakgrunden och vid en samlad bedömning avstyrker därför 

Advokatsamfundet förslaget i promemorian. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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