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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 maj 2017 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Sekretess hos domstol på konkurrensområdet.  
 
I promemorian föreslås justeringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 
av innebörd att sekretesskyddet för uppgifter om myndighets eller enskilds affärs- eller 
driftsförhållanden i konkurrensrättsliga mål utökas, så att den ordning som gällde fram till 
den 1 september 2016 återställs. Vidare föreslås en ny bestämmelse i OSL om att 
sekretess ska gälla hos domstol för uppgift som domstolen fått för prövning enligt 5 kap. 
6 § konkurrensskadelagen (2016:964) av om en handling ska företes eller tillhandahållas. 
Enligt förslaget ska en part ha rätt att ta del av handlingen endast i den mån rätten anser att 
den ska företes eller tillhandahållas. 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot promemorians förslag, men vill särskilt 
framhålla följande. 
 
Rätten att ta del av allmänna handlingar är en medborgerlig rättighet som utgör en 
grundpelare i Sveriges demokratiska statsskick. Genom tillgången till allmänna handlingar 
underlättas enligt Advokatsamfundets mening en fri åsiktsbildning, en fri och på fakta 
grundad debatt i olika samhällsfrågor och en medborgerlig kontroll av den offentliga 
maktutövningen – faktorer som får anses vara utmärkande för en rättsstat. En 
inskränkning av denna rättighet får göras endast efter en avvägning mellan behovet av 
sekretess och intresset av insyn i den verksamhet eller hos den myndighet där 
handlingarna förekommer. 
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I promemorian föreslås att nya sekretessbestämmelser ska införas i OSL, vilket i sin tur 
innebär att sekretess kommer att gälla inom fler områden än vad som nu är fallet. 
Promemorians förslag innebär därtill att rätten till partsinsyn begränsas i vissa fall. Vid en 
proportionalitetsbedömning mellan allmänhetens respektive parters intresse av insyn, 
sekretessintresset samt de särskilda skyddsintressen som är aktuella, får det enligt 
Advokatsamfundets mening anses vara motiverat med en sådan utökning som föreslagits.  
 
Slutligen noterar Advokatsamfundet att författningsförslaget avseende 36 kap. 2 § OSL i 
sin nuvarande avfattning inte hänvisar till mål enligt 8 kap. 1 § första stycket 6 
konkurrenslagen (2008:579), dvs. mål om företagskoncentrationer. Även – kanske särskilt 
– sådana mål bör enligt Advokatsamfundets uppfattning omfattas av regleringen. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg/ 
 
 
    genom Maria Billing 


