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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-24 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden  

Gudmund Toijer och Olle Stenman. 

 

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 januari 2014 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i rättegångsbalken,  

2. lag om ändring i lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet    

    m.m. när utlänningar är berövade friheten,  

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige David 

Oredsson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Det remitterade förslaget avses genomföra Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till infor-
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mation vid straffrättsliga förfaranden. Förslagen är begränsade till 

situationer där den misstänkte har berövats friheten eftersom det har 

ansetts att svenska straffprocessuella regler i andra situationer upp-

fyller direktivets krav på information.  

 

Direktivet utgör åtgärd B i färdplanen för att stärka misstänkta eller 

tilltalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfa-

randen.  Åtgärd A om översättning och tolkning behandlades i prop. 

2012/13:132, som överlämnades den 21 mars 2013. Regeringen ut-

talar bl.a. att det där aktuella direktivet bör tolkas utifrån vedertagna 

definitioner inom straffrätten och i överensstämmelse med hur 

svensk rätt på området är uppbyggd. Det finns enligt propositionen 

(s. 14 ff.) inte något i direktivets utformning som tyder på att avsikten 

har varit att dess tillämpningsområde i samtliga avseenden ska över-

ensstämma med tillämpningsområdet för Europakonventionens be-

stämmelser. Vidare redovisas regeringens slutsats att direktivet inte 

kan anses omfatta administrativa förfaranden där det kan fattas be-

slut om åtgärder som kan följa av ett brott, t.ex. körkortsingripanden 

och uttag av skattetillägg.  

 

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2013 s. 502 den 11 juni 2013 

konstaterat bl.a. att förfarandet för uttagande av skattetillägg har an-

setts vara straffrättsligt vid en tillämpning av Europakonventionens 

artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång och artikel 4 i det sjunde 

tilläggsprotokollet om rätten att inte bli lagförd eller straffad två 

gånger. Bedömningen blev densamma beträffande bestämmelsen i 

artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-

heterna, när det gäller rätten att inte bli dömd eller straffad två 

gånger för samma brott. Högsta domstolen pekade också på sam-

bandet mellan Europakonventionen och fördraget om Europeiska 

unionen. Enligt artikel 6.3 i fördraget ska de grundläggande rättig-

heterna såsom de garanteras i Europakonventionen och såsom de 



 3 

följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner 

ingå i unionsrätten som allmänna principer.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort motsvarande bedömningar i 

dom den 29 oktober 2013 (HFD 2013 ref. 71). 

 

Av artikel 53 i rättighetsstadgan framgår att stadgan inte får tolkas 

som att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter som följer av bl.a. Europakonventionen. Rät-

tighetsstadgan riktar sig – med beaktande av subsidiaritetsprincipen 

– till unionens institutioner och medlemsstaterna när de tillämpar  

unionsrätten (artikel 51). Det nu aktuella direktivet från år 2012 bör 

tolkas mot den bakgrunden (artikel 10). Det kan konstateras också 

att direktivet har införts med hänvisning till artikel 6 i Europakonven-

tionen och de motsvarande bestämmelserna i stadgan, artiklarna 47 

och 48 (se direktivet, skäl 5, 14 och 42).  

 

Det sagda innebär att de bedömningar som gjordes före domstolar-

nas avgöranden inte utan vidare kan läggas till grund för ett ställ-

ningstagande till frågan om det nu aktuella direktivets tillämpnings-

område. Den föreliggande remissen innehåller inte någon analys av 

det nya rättsläget, varför det inte finns tillräckligt underlag för att be-

döma om förslagen fullt ut genomför direktivet.  

 

Lagrådet har emellertid inte några invändningar mot de nu föreslagna 

lagändringarna i och för sig.  

 

 

 

 

 


