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Ledare Generalsekreteraren

Om terrorism, signalspaning och kontroll
terrorism utgör i flera hänseenden ett allvarligt hot mot 
den demokratiska rättsstaten. Terrorismen undergräver 
såväl den rättstrygghet, som den rättssäkerhet som staten 
har att värna.

Förra året utvidgades det straffbara området bland an
nat när det gäller finansiering av terrorism. Lagstiftningen 
var en direkt följd av en resolution från säkerhetsrådet. 
Advokatsamfundet framförde då, i likhet med Lagrådet, 
kritik i flera hänseenden. Utvidgningen innebar bland an
nat att helt vardagliga handlingar inom en familj kom att 
kriminaliseras. Effektiviteten kommer också sannolikt att 
vara låg till följd av tillämpningsproblem. Kännetecknande 
för terroristlagstiftningen är nämligen att den är svår
överskådlig och svårtillämpad. Regeringen har glädjande 
nog hörsammat Advokatsamfundets önskemål att göra en 
samlad översyn av terroristlagstiftningen. Detta är nöd
vändigt, såväl ur ett rättssäkerhets som ur ett effektivitets
perspektiv.

när det gäller den nu aktuella frågan om kriminalisering 
av terrorresor, bedömer Advokatsamfundet i likhet med 
den utredning som analyserat frågan, att starka skäl talar 
mot en sådan kriminalisering. Skälen härför är flera. Det 
saknas ett behov, då mycket av det en kriminalisering 
skulle omfatta redan idag är kriminaliserat. Lagstiftningen 
kommer inte heller att bli effektiv. Utrednings och bevis
problemen kan inte underskattas. Det är därför inte än
damålsenligt att belasta polis och åklagare med att utreda 
denna typ av brott med ett jämförelsevis lågt straffvärde. 
Slutligen, men inte minst, är svårigheterna att fastlägga en 
tydlig gräns för det straffbara området uppenbara.

Till detta kommer att Säkerhetspolisen, Säpo, skulle gå 
miste om den information som Försvarets radioanstalt, 
FRA, genom signalspaning tillhandahåller inom ramen 
för försvarsunderrättelseverksamheten. Säpo har tack 
vare denna information idag jämförelsevis god kontroll på 
vilka som åker till Syrien. Eftersom gällande lagstiftning 
inte medger signalspaning inom ramen för den brottsbe
kämpande och brottsförebyggande verksamheten, skulle 
en kriminalisering av resandet innebära att Säpo skulle gå 
miste om denna viktiga information. Om en förundersök

ning skulle inledas mot en ditrest ”krigare” skulle FRA 
nämligen inte kunna vidarebefordra information rörande 
den misstänkte till Säpo. Mot detta har Säpo på goda 
grunder reagerat och därför avstyrkt kriminalisering av 
”terrorresor”.

FRA kan rimligen inte heller vara förtjust i tanken på att 
behöva avslöja sina metoder och resultat i en rättegång. 
FRA:s verksamhet bygger av naturliga skäl på att verksam
heten inte är offentlig. Men, i likhet med vad Säkerhets 
och integritetsskyddsnämnden, SIN, fastslog i ett mycket 
bra och välmotiverat beslut nyligen, åligger det åklagaren 
att informera den misstänkte om att denne varit föremål 
för hemlig tvångsmedelsanvändning under förundersök
ning av den gärning för vilken åtal väckts, senast när 
beslut om åtal väcks, och oavsett om uppgifterna från 
de hemliga tvångsmedlen åberopas av åklagaren eller ej. 
Denna rätt till insyn är en grundval i en rättsstat. Frågan 
om avgränsningen mellan försvarsunderrättelseverksam
het och brottsbekämpning var också central i samband 
med införandet av den nya lagstiftningen som gav FRA 
rätt att spana i tråd och inte som tidigare bara i etern. 
Starka farhågor uttalades från många håll. Man befarade 
att signalspaning skulle komma att bli ett nytt hemligt 
tvångsmedel. Man misstänkte en ändamåls och tillämp
ningsförskjutning.

Vissa av farhågorna har besannats. I likhet med vad 
remissinstanserna påpekade går det till exempel inte att 
på ett godtagbart sätt avgränsa inhemsk trafik från sådan 
kommunikation som passerar nationsgränserna, vilket 
också Datainspektionen konstaterat i en rapport från 
2010. Enligt signalspaningslagen är vidare huvudregeln 
att signalspaning inte får inriktas mot viss fysisk person. 
Däremot får sökbegrepp hänförliga till viss fysisk person 
användas om det är av synnerlig vikt för verksamheten. 
I verkligheten är sådana sökbegrepp istället mer regel än 
undantag, enligt vad som framgår av uppgifter i Signalspa
ningskommitténs betänkande från 2011 och vilket även det 
bekräftats av Datainspektionen. Vidare är i likhet med vad 
remissorganen också påpekade, underrättelseskyldighe
ten i signalspaningslagen verkningslös. Förutsättningarna 
för den centrala kontrollmyndigheten, Statens inspektion 
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för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, att lämna 
underrättelse till fysisk person, som vid signalspaning 
varit föremål för sökbegrepp direkt hänförliga till denne, 
är på grund av sekretess och till följd av tidsaspekten i 
princip obefintliga.

signalspaning är ett utomordentligt integritetskränkande 
ingrepp i den personliga integriteten. Den kan dock vara 
befogad om den är begränsad till försvarsunderrättelse
verksamhet, i syfte att kartlägga yttre hot och faktorer 
som påverkar Sveriges säkerhet.

Hur kan man då vara säker på att signalspaning idag 
inte äger rum för andra ändamål än försvarsunderrät
telseverksamhet? Och hur kan man vara säker på att inte 
uppgifter från FRA ändå används inom straffprocessen? 
Frågan om kontrollen är tillräcklig diskuterades nyligen 
vid ett intressant seminarium i anledning av att Siun firade 
fyrtioårsjubileum. Jag adresserade i mitt anförande den 
så kallade Försvarsunderrättelsedomstolen, FUD, som är 
en specialdomstol inrättad för ändamålet att pröva FRA:s 
ansökningar om att få signalspana med användandet 
av särskilda sökbegrepp. För att FUD ska bifalla FRA:s 
ansökan om tillstånd att signalspana krävs bland annat 
att syftet med inhämtningen inte kan tillgodoses på ett 
mindre ingripande sätt, att värdet av signalspaningen 
kan beräknas vara klart större än integritetsintrånget, att 
signalspaningen inte får inriktas mot viss fysisk person, att 
sökbegreppen beaktar integritetsaspekter samt att sökbe
grepp hänförliga till viss fysisk person endast får användas 
om det är av synnerlig vikt för verksamheten.

signalspaning handlar i hög grad om teknik. FUD:s 
ledamöter, liksom integritetsskyddsombuden med uppgift 
att ”bevaka enskildas integritetsintressen”, har därför en 
närmast omöjlig uppgift. De som inte har sin bakgrund på 
FRA saknar varje realistisk möjlighet att göra en menings
full prövning, trots omfattande och värdefull utbildning. 
Prövningen bygger av naturliga skäl helt på FRA:s upp
gifter. Detta bör påverka Siuns möjligheter till kontroll av 
FRA:s sökbegreppsanvändning, då Siun vid sin kontroll ut
går ifrån FUD:s beslut. Om tillståndsgivningen skulle vara 
grundad på otillräckligt underlag, träffas detta rimligen 
inte av Siuns kontroll.

Av propositionen framgår vidare att domstolens upp
drag är begränsat. Den ska inte göra någon ”mer omfat
tande” bedömning om något underrättelsebehov före
ligger. Någon materiell prövning i egentlig mening äger 
således inte rum. Sådana prövningar ska inte ankomma 
på domstolen! Den ska bara bedöma om värdet av den 
information som kan följa av signalspaningen överstiger 
integritetsintrånget.

Detta organ har mycket lite med en domstol att göra, 
utöver själva benämningen, som är direkt missvisande 
och saknar all anknytning till det som normalt anses vara 
en domstol. FUD har heller ingenting med rättskipning att 
göra. FUD ägnar sig istället åt förvaltningsuppgifter i ett 
enpartsförfarande.

FUD är emellertid en domstol enligt regeringsformen. 
Av detta följer att förhandlingarna ska vara offentliga. Det 
framgår lustigt nog även av förarbetena, samtidigt som 

utvidgade möjligheter, jämfört med rättegångsbalken och 
förvaltningsprocesslagen, att förordna om stängda dörrar 
tillerkänts FUD. I verkligheten äger, föga förvånande, 
samtliga FUD:s sammanträden rum i ett rösat rum bakom 
stängda dörrar.

fud:s sammansättning väcker också en del frågor. I FUD 
sitter bland andra tidigare anställda på FRA. Något som 
helst krav på att ledamöterna i den så kallade domstolen 
ska besitta någon särskild kunskap om integritetsfrågor 
är inte uppställt, trots att FUD:s uppgift ytterst handlar 
om en proportionalitetsbedömning mellan integritetsin
trånget och nyttan av signalspaning. Det ligger alltid en 
fara i inkvisitoriska så kallade specialdomstolar, därför 
har ju utvecklingen på senare år mycket tydligt gått från 
specialdomstolar. Skälen härför är goda. Alltför snäv spe
cialisering riskerar att tappa kontakten med den allmänna 
rättsutvecklingen. I förlängningen finns även en uppenbar 
risk att det utvecklas värderingar och kulturer som inte 
har förankring i samhället. Detta är särskilt olyckligt när 
det handlar inte bara om en specialdomstol, utan om en 
hemlig sådan, vars beslut inte går att överklaga eller som 
på annat sätt kan överprövas.

FUD:s roll överensstämmer illa med dagens syn på 
domstolars oberoende och roll som oavhängig väktare av 
den goda rättsordningen och övervakare av den verkstäl
lande makten. Jag ser med viss nyfikenhet fram emot 
den stunden när Försvarsunderrättelsedomstolen skulle 
tillämpa den i regeringsformen föreskrivna lagprövnings
skyldigheten.

Det saknas vidare information om hur många sam
manträden som avhålls, hur många beslut som fattas, 
formerna för inkallande av integritetsskyddsombud, vilka 
personer som har deltagit i beslut, eventuella jävspröv
ningar och givetvis om det materiella innehållet i beslu
ten, samt om någon ansökan från FRA har avslagits.

Det finns därför skäl att förändra nuvarande ordning. 
Man bör inleda med att ombilda FUD till den nämndmyn
dighet som prövningsorganet i själva verket är. Där kan 
Siun och SIN vara goda förebilder.

Prövningen skulle med fördel även kunna förläggas till 
domstol, med överklaganderätt för integritetsskyddsom
budet till högre instans. I ljuset av de röster som nu höjs 
för en utvidgning av signalspaningen, till att också omfatta 
förundersökningar, finns det skäl att allvarligt fundera på 
den saken.

Alldeles oavsett hur kontrollen anordnas är det viktigt 
att komma ihåg att man inte kan ersätta intrång i integri
teten med kontroll, även om den är effektiv. Det klokaste 
är därför, trots allt, att riksdagen avstår från ytterligare 
straffrättslig symbollagstiftning på terrorområdet, som är 
till mer skada än nytta.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Många instanser positiva till 
att barnkonventionen blir lag
De flesta remissinstanser 
välkomnar förslaget om att 
barnkonventionen blir svensk 
lag, bland annat Advokatsam-
fundet. Men flera juridiska 
instanser avstyrker regering-
ens förslag.

Regeringen har mottagit 133 
remissyttranden till förslaget 
om en inkorporering av FN:s 
konvention om barnets rät
tigheter – barnkonventionen 
– i svensk lag. En majoritet av 
remissinstanserna välkomnar 
en inkorporering, däribland 
Advokatsamfundet som i sitt 
yttrande rörande betänkandet 
skriver: ”En inkorporering av 
barnkonventionen skulle inne
bära att barns rättigheter får en 
mer framskjuten plats och på ett 
tydligare sätt än idag kan tilläm
pas i de situationer där barnets 
rättigheter åsidosätts i annan 
lagstiftning.”

Bland annat Bris, Amnesty, 
Diskrimineringsombudsmannen 
och Barnombudsmannen till
styrker förslaget att inkorporera 
barnkonventionen i svensk lag. 
Barnombudsmannen betonar 
att ”med barnkonventionen 
som lag blir barnets rättigheter 
tydligare för rättsväsendets 
aktörer”.

Flera tunga juridiska instan
ser avstyrker dock regeringens 

förslag om inkorporering av 
barnkonventionen i svensk 
lag, däribland Justitieom
budsmannen som menar att 
konventionen är för otydligt 
formulerad för att göras om till 
lag och menar att en inkorpo
rering skulle kunna skapa en 
oförutsägbarhet i tolkningen. 
Justitiekanslern skriver i sitt ytt
rande att ”en inkorporering av 
barnkonventionen riskerar – på 
grund av artiklarnas i många fall 
vaga utformning och frånvaron 
av en internationell domstol 
som uttolkar konventionen – att 
leda till bristande förutsebar
het i rättstillämpningen och 
en osäkerhet för medborgarna 
om innehållet i rättigheterna”. 
Brottsförebyggande rådet, Brå, 

välkomnar att barns rättigheter 
stärks ”men ställer sig tveksam 
till om man åstadkommer det 
genom en inkorporering av 
barnkonventionen”.

Advokatsamfundet har 
synpunkter mot den föreslagna 
straffbestämmelsen misshandel 
av barn i förslaget och skriver i 
sitt yttrande: ”Advokatsamfundet 
vill i detta avseende framhålla att 
väsentliga bevisproblem skulle 
kunna uppstå vid avsaknad av 
ett smärtrekvisit. I dagsläget är 
även ett sådant hänsynslöst be
teende som inte orsakar smärta, 
kriminaliserat inom ramen för 
brottet ofredande. Mot denna 
bakgrund finns det skäl att ifrå
gasätta nödvändigheten av att 
införa en ny lagregel”.  JP
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Avhandling klarlägger vad skälig misstanke innebär
under förundersökningen kan 
polisen använda tvångsmedel 
för att få fram bevisning. Det 
krävs att en person är skäligen 
misstänkt för brott för att de 
flesta av tvångsmedlen ska få 
användas.

Simon Andersson, Stock
holms universitet, har nyligen 
publicerat sin avhandling i pro
cessrätt: Skälig misstanke. Han 

utgår från att lag, förarbeten 
och rättspraxis inte ger mycket 
vägledning om vad ”skälig 
misstanke” innebär, och att det 
medför att det finns risk för 
godtycke i tillämpningen. 

I avhandlingen klarlägger 
Simon Andersson vad begrep
pet innebär och hur polis och 
åklagare ska ta ställning till om 
det finns skälig misstanke.

I sin avhandling försöker 
Simon Andersson skapa en 
tydligare bild av vad skälig miss
tanke egentligen innebär genom 
att söka efter mönster och tan
kesätt i rättskällorna, som JO:s 
uttalanden och Europakonven
tionen. Han ger en vägledning 
för hur polis och åklagare bör 
värdera några av de vanligaste 
bevisen.

Höjda arvoden 
för nämndemän
Regeringen höjer nämndemän-
nens arvoden i två avseenden. 
Nämndemän i tingsrätterna och 
hovrätterna får i de förordnings-
ändringar som regeringen har 
beslutat om rätt till ersättning 
för förberedelsearbete med 300 
kronor per dag. Det är samma 
villkor som sedan tidigare gäller 
i förvaltningsrätterna och kam-
marrätterna. Dessutom får alla 
nämndemän rätt till ett särskilt 
arvode om 150 kronor per dag för 
tjänstgöring efter klockan 16.30.

Sedan 2007 är det vanliga sam-
manträdesarvodet 500 kronor 
för en dag. 

Högre krav bör ställas på  
blivande polismän än andra 
I Justitiedepartementets be-
tänkande Polis i framtiden 
– polisutbildningen som hög-
skoleutbildning (SOU 2016:39) 
föreslås bland annat slopat per-
sonlighets- och begåvningstest. 
Advokatsamfundet har i sitt re-
missyttrande flera invändningar 
mot förslagen. 

Bland annat kritiseras förslaget 
om slopade personlighets- och 
begåvningstest samt att samma 
bestämmelser som vid univer-
sitet och högskola angående 
disciplinära åtgärder, ska gälla 
även för polisutbildningen. I 
sitt remissyttrande skriver Ad-
vokatsamfundet: ”Polisyrkets 
särpräglade karaktär gör att 
medborgarna måste kunna ställa 
högre krav på blivande polismän 
än andra studenter. Enligt nu 
gällande polisförordning ska den 
polisstudent som gör sig skyldig 
till brottslighet som inte anses 
ringa, skiljas från utbildningen. 
Detta krav bör enligt Advokat-
samfundets uppfattning gälla 
även i framtiden.”

Höga krav måste ställas på blivande 
poliser, anser samfundet.

Det råder delade meningar om förslaget att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.
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Myndigheterna brast i sin 
beredskap och i mottagandet 
av de många personer som 
sökte asyl i Sverige förra året. 
Det har flera frivilligorganisa-
tioner i Stockholm framfört till 
regeringens särskilda utredare 
Gudrun Antemar.

I slutet av juli 2015 prognostice
rade Migrationsverket antalet 
personer som sökte asyl i 
Sverige det året till 74 000. När 
2015 var till ända visade det sig 
att det verkliga antalet asyl
sökande landade på 163 000, 
varav 80 000 bara i oktober och 
november.

Situationen har i flera medier 
beskrivit som en flyktingkris. 

Gudrun Antemar, lagman vid 
Förvaltningsrätten i Stockholm, 
har fått regeringens uppdrag att 
som särskild utredare ta reda på 
om så var fallet. Hon ska ana
lysera regeringens, de statliga 
myndigheternas, kommunernas 
och landstingens hantering av 
och beredskapen inför flykting
situationen i Sverige under 2015.

– Det är viktigt att reda ut om 
det var en kris eller inte efter
som det styr vilka regelsystem 
som tillämpas och vilka som gör 
vad. Det finns rättsliga regler 
som säger när exempelvis MSB 
ska träda in. Om det inte är kris 
är det det helt vanliga syste
met som gäller, säger Gudrun 
Antemar.

Flera frivilligorganisationer 
var i slutet av oktober inbjudna 
till den särskilda utredaren för 

att berätta om sina erfarenheter 
av flyktingsituationen, däribland 
Advokatsamfundet som fanns 
på Centralstationen i Stockholm 
då tåg med hundratals asyl
sökande rullade in varje dag i 
mitten av september 2015.

– Det är viktigt att det finns ett 
fungerande mottagningssystem 
för människor som kommer till 
vårt land och söker skydd. Det 
vi nu utreder är om det mot
tagande som man kan begära 
fanns eller inte fanns, säger 
Gudrun Antemar.

frivilligorganisationernas 
samstämmiga uppfattning, som 
de delgett regeringens särskilda 
utredare, är att det inte var 

någon flyktingkris som Sverige 
ställdes inför under 2015, men 
möjligtvis en myndighetskris 
på Migrationsverket. Frivillig
organisationer såsom Läkare i 
Världen och Röda Korset menar 
att det dröjde flera veckor innan 
myndighetsmottagandet i Stock
holm kom på plats.

– Enskilda tjänstemän har 
gjort sitt yttersta, men vi uppfat
tar att det var en situation som 
många av något skäl blev över
raskande av. Sverige räknade 
inte med att det inte skulle 
komma så många asylsökande 
som det gjorde, säger Gudrun 
Antemar.

Utvärderingen ska redovisas 
senast den 28 februari 2017. JP

Nyheter
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Myndigheternas mottagandesystem brast
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Godtagbart med medicinska åldersbedömningar
statens medicinsk-etiska råd 
(Smer) anser att det i vissa fall 
är etiskt godtagbart att använda 
medicinska åldersbedömningar 
när den asylsökandes ålder är 
oklar. Smer listar ett antal förut
sättningar som bör vara uppfyll
da när dessa bedömningar görs:

l Att en medicinsk bedöm
ning av ålder kan tillföra viktig 
information, men enbart om 

man använder de metoder som 
har starkast vetenskapligt stöd 
och om hänsyn tas till deras 
felmarginaler vid den slutliga 
åldersbedömningen.

l Att den asylsökande ska ges 
anpassad information om den 
medicinska åldersbedömningen 
och ha lämnat sitt samtycke 
innan bedömningen genomförs.

l Att osäkerheter och fel

marginaler ska anges vid den 
medicinska åldersbedömningen 
och framgå på ett tydligt sätt av 
underlaget. Anledningen är att 
den slutliga åldersbedömningen 
ska bli så transparent, rättssäker 
och förutsägbar som möjligt.

l Att den slutliga åldersbedöm
ningen måste grunda sig på en 
sammantagen bedömning av alla 
omständigheter.

Högre beviskrav 
förklarar inte 
polisens låga 
uppklaring
mellan 2006 och 2010 ökade 
poliskåren med 2 500 nya an
ställda. En av förhoppningarna 
bakom denna regeringssatsning 
var att polisens utredningsar
bete skulle förbättras, och att 
personuppklaringen av anmälda 
brott skulle öka. I stället blev det 
tvärtom. Personuppklaringen av 
anmälda brott har minskat de 
senaste fem åren. År 2006 kla
rades 18 procent av brotten upp, 
år 2015 var andelen 14 procent.

Brottsförebyggande rådet 
(Brå) har undersökt om minsk
ningen beror på ökade bevis
krav från domstolar.

Delrapporten tyder inte på att 
åklagarna kräver mer bevis 2013 
än vad de gjorde 2006. Slutsat
sen är att det inte är troligt att 
förändrade beviskrav haft någon 
betydelse för den negativa 
utvecklingen av personuppkla
ringen. Studien visar inte heller 
på att polisen under 2006–2013 
har börjat samla in mer teknisk 
eller annan bevisning, med ett 
undantag: förekomsten av tek
nisk bevisning vid olaga hot.

Brå menar att det därför kan 
finnas skäl för polisen att analy
sera mervärdet av den tekniska 
bevisningen som samlas in i 
relation till arbetsinsats. Det gäl
ler även insamlandet av teknisk 
bevisning i utredningar om våld
täkt. Brås genomgång tyder på 
att en stor del av den tekniska 
bevisning som då samlas in inte 
har någon direkt betydelse för 
att styrka att brottet begåtts el
ler att den misstänkte är skyldig.

Personuppklaringen av anmälda brott 
har minskat de senaste fem åren.

Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, har fått regeringens 
uppdrag att som särskild utredare analysera hanteringen av och beredskapen inför 
flyktingsituationen i Sverige under 2015.
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Stärkt integritetsskydd 
har nyligen införts
Från och med den 1 oktober är 
flera delar i offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen ändrade. 
Det innebär att personuppgifter 
om den som är misstänkt för 
brott eller den som blivit utsatt 
för brott kan komma att omfat-
tas av sekretess. Ändringen 
innebär att rätten för allmänhet 
och massmedia att ta del av 
vissa personuppgifter kommer 
att begränsas. De handlingar 
som berörs är bland annat fram-
ställningar om förordnande av 
offentlig försvarare, målsägan-
debiträde och offentligt biträde. 
Personuppgifter om den som 
är misstänkt för brott, eller den 
som blivit utsatt för brott, kan 
komma att omfattas av sekre-
tess och kan därför inte lämnas 
ut utan särskild prövning.

I normalfallet kommer sekre-
tessen att upphöra i samband 
med att stämningsansökan in-
kommer till domstolen eller när 
det blir fråga om att fatta beslut 
om tvångsmedel, exempelvis 
häktning.

Lagförslag om terror- 
finansiering kritiseras
I Justitiedepartementets betän-
kande Straffrättsliga åtgärder 
mot deltagande i en väpnad 
konflikt till stöd för en terrorist-
organisation (SOU 2016:40) 
föreslås att det straffbara om-
rådet utvidgas när man deltar i 
en väpnad konflikt till stöd för en 
terroristorganisation.

Advokatsamfundet föreslår i 
sitt remissyttrande att förslagen 
till ändringar i finansieringslagen 
och rekryteringslagen avstyrks i 
konsekvens med att det saknas 
anledning att utöka tillämpnings-
området för hemliga tvångsme-
del och underrättelseskyldighet.

Studier visar på att nätverket 
Hilda påverkat kvinnors kar-
riärutveckling. 

Den 17 oktober firade 
nätverket Hilda 10års
jubileum hos Advokat
samfundet tillsammans 
med en stor del av det 
fyrtiotal framstående 
kvinnliga jurister från 
advokatkåren och 
rättsväsendet som ingår 
i nätverket. Dessutom 
deltog medlemmar ur 
nätverket Ruben.

Jubileet inleddes 
med ett samtal mellan 
Advokatsamfundets 
generalsekreterare 
Anne Ramberg och den ryske 
människorättsadvokaten Dmitrij 
Dinze, som bland annat har för
svarat punkgruppen Pussy Riot, 
där de talade om advokaters 
arbetsmetoder och säkerhetsåt
gärder samt om den misshandel 
och utpressning som klienter får 
utstå från bland annat poliser 
och fängelsevakter (läs mer på 
s. 16).

anne ramberg, initiativtagare 
till Hilda, berättade därefter 
om tillkomsten av nätverket: 
Hilda skapades vid ett möte på 
Advokatsamfundets kansli den 
18 januari 2006 och fick sitt 

namn efter den dagens namns
dagsbarn.

– Vi tyckte att det fanns behov 
att hjälpa yngre per
soner i deras profes
sionella utveckling och 
förmå kvinnor att vilja 
ta på sig ansvaret att 
bli chefer på advo
katbyråer, sade Anne 
Ramberg.

Anne Ramberg 
berättade sedan bland 
annat om Advokatsam
fundets första kvinn
liga ledamot 1918, Eva 
Andén, samt annat att 
andelen kvinnor bland 
ledamöterna i 
Advokatsam

fundet har ökat från 
16 procent kvinnor år 
2002 till 29 procent i 
dag.

– Andelen kvinnliga 
delägare på advokatby
råerna är fortfarande 
låg, men det finns en 
positiv utveckling, sade 
Anne Ramberg.

Två studier som har 
utvärderat de projekt 
som Hilda har drivit 
sedan 2006 presente
rades under jubileet. 
Juriststudenten Klara Lundh 
har inom ramen för examensar
betet på juristprogrammet vid 

Stockholms universitet studerat 
Hilda och vad det karriärmässigt 
betytt för de kvinnor som har 
deltagit i Hildas olika mentor
skapsprogram. Slutsatsen är 
att mentorskapsprogrammen 
har påverkat flera av deltagarna 
i deras karriärutveckling och 
fyllt en viktig funktion i att 
stärka kvinnor i deras karri
ärval, exempelvis för att ta på 
sig chefskap eller att våga byta 
karriärväg. Klara Lundh kom
mer att redovisa de fullständiga 
resultaten av sin undersökning 
av mentorskapsprogrammen i 
sin examensuppsats.

Forskningsassistenten jur. 
kand. Melissa Agaeva 
har under medverkan 
av professor Maarit 
JänteräJareborg vid 
Uppsala universitet  
genomfört en enkät
studie med personer 
som deltagit i Hilda 
projekt. Redovis
ningen av enkätsvaren 
indikerar att de flesta av 
de tillfrågade anser att 
nätverket har uppnått 
målet att skapa förut
sättningar för kvinnor 
att utvecklas i det egna 
yrket. 

läs mer i kommande nummer 
av Advokaten. JP

Nätverket Hilda firade 10 år
Hilda- och Rubenmedlemmarna samlades i Advokatsamfundets hörsal.

Personuppgifter om den som är 
misstänkt för brott eller den som blivit 
utsatt för brott kan komma att omfat-
tas av sekretess.

Klara Lundh kom-
mer att redo-
visa de fullständiga 
resultaten av sin 
undersökning av 
mentorskapspro-
grammen i sin 
examensuppsats.

Melissa Agaevas 
enkätstudie visar 
att de flesta av 
deltagarna i Hildas 
projekt anser att 
Hilda har stor bety-
delse för kvinnliga 
jurister.
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JO kritiserar 
Migrationsverket
Migrationsverket kritiseras av 
JO för bristfällig information om 
ett beslut i samband med en 
ansökning om uppehållstillstånd 
i november 2014.

Justitieombudsmannen Cecilia 
Renfors kritiserar i sitt beslut 
Migrationsverket för att ha 
skickat första sidan av beslutet 
till en referentperson utan att 
informera om att det var just en 
kopia av förstasidan som skicka-
des för kännedom. JO är kritisk 
till att myndigheter skickar ut 
inkompletta handlingar utan 
skälen till beslutet, bland annat 
eftersom det lätt kan leda till 
missförstånd.

I beslutet riktar JO även kritik 
mot att Migrationsverket utan 
närmare kontroll lade en ambas-
sads uppgift om en underrät-
telse av ett beslut till grund för 
en rättidsprövning, trots att det 
på grund av omständigheterna i 
ärendet fanns skäl att ställa sig 
tveksam till uppgiften. JO utta-
lar att det är Migrationsverkets 
ansvar att vid sin rättidsprövning 
av ett överklagande ta ställ-
ning i frågan om när klaganden 
fick del av beslutet och göra en 
självständig bedömning av det 
underlag man har.

Rekordmånga hatbrott 
polisanmäldes 2015
Under 2015 identifierade Brotts-
förebyggande rådet (Brå) knappt 
6 980 polisanmälningar med 
hatbrottsmotiv, enligt rapporten 
Hatbrott 2015. Det är den högsta 
nivån som Brå mätt upp och en 
ökning med 11 procent jämfört 
med mätningen 2014.

Brå skriver att ökningen till stor 
del kan förklaras av ett ökat an-
tal anmälningar om skadegörelse 
och klotter med främlingsfient-
liga motiv.

Rättegångskostnader och besluts 
analys på Tällbergsdagarna
Aktuell forskning om rätte-
gångskostnader presentera-
des på årets Tällbergsdagar.

Advokatsamfundets mellersta 
avdelning genomförde sina 
årliga studiedagar i Tällberg 
den 16–17 september. Fredagens 
utbildningspass ägnades åt 
psykologi och beslutsprocesser. 
Angela Ahola, fil. dr i psyko
logi, föreläste om konsten att 
göra intryck och om det första 
intryckets betydelse för bland 
annat juridiska bedömningar. 
Mona Riabacke, fil. dr i risk 
och beslutsanalys, föreläste 
om att förändra och utveckla 
sitt beslutsfattande i en snabbt 
föränderlig värld. 

Före kvällens middag med un
derhållning hölls den återkom
mande landskapsturneringen 
i boule. Årets vinnare var lag 
Närke.

Under lördagen föreläste 
Henrik Bellander, doktorand i 
civilrätt vid Uppsala universitet 
och tidigare advokat, om sitt 
avhandlingsarbete. Henrik Bel
landers forskning är inriktat på 
ett viktigt område som inte har 
varit så uppmärksammat inom 
rättsvetenskapen: rättegångs
kostnader i dispositiv civilpro

cess. Avhandlingen läggs fram i 
mars 2017. 

Henrik Bellander konstatera
de att han som verksam advokat 
hade reflekterat över att rät
tegångskostnadsfrågan ägnades 
bara några minuter i slutet av en 
lång process, fastän kostnaden 
kunde vara lika stor som det 
omtvistade beloppet.

bellander gav en ingående över
sikt över rättsutvecklingen på 
området rättegångskostnader i 
lagstiftning, litteratur och praxis 
under de senaste 100 åren. 
Han tog upp några konkreta 

exempel på frågeställningar 
kring rättegångskostnader som 
kan ha betydelse för parterna i 
tvistemål och deras ombud, och 
lät de deltagande advokaterna 
och biträdande juristerna dis
kutera hur frågor om riskavtal 
mellan ombud och huvudman, 
utfästelser om tredjemansfinan
siering av rättegångskostnader 
samt överlåtelser av fordringar 
till processbolag och ansvars
genombrott borde hanteras av 
domstolar och parter.

Läs mer om Henrik Bellan
ders forskning i kommande 
nummer av Advokaten! MA

Ombudet fick ersättning efter klagan över domvilla
En målsägande överklagade 
hovrättens dom i brottmålet 
till Högsta domstolen, som 
inte fann skäl att meddela 
prövningstillstånd.

Målsäganden hade komplet
terat överklagandet genom sitt 
ombud och målsägandebiträde. 
Ombudet är en advokat, som 
samtidigt hade begärt ersätt
ning av allmänna medel för sitt 
biträde. Det visade sig senare 
att kompletteringen kom in till 

HD innan domstolen hade fattat 
beslut om prövningstillstånd, 
men att den hade förts till 
akten först efter det att beslutet 
fattades. Därmed fick inte det 
justitieråd som fattade beslutet 
del av kompletteringen – och 
begäran om ersättning – förrän 
efter avgörandet.

Målsäganden och advokaten 
klagade till HD över domvilla, 
grovt rättegångsfel.

HD konstaterar i ett nytt 
beslut att det skedda innebär ett 

sådant grovt rättegångsfel som 
avses i rättegångsbalken 59:1 
1 st. 4. Men enligt HD kan det 
inte antas att felet inverkade på 
utgången i frågan om prövnings
tillstånd, och bifaller inte måls
ägandens klagan över domvilla.

Däremot bifaller HD ombu
dets klagan över domvilla, och 
tillerkänner henne ersättning 
för biträdet till klienten i HD.

läs mer: HD:s beslut den 20 sep
tember 2016 i mål nr Ö 159316

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors 
kritiserar i sitt beslut Migrationsverket.

FO
TO

: P
ER

N
IL

LE
 T

O
FT

E

Henrik Bellander presenterade resultat från sin kommande avhandling om rät-
tegångskostnader i dispositiva tvistemål vid Tällbergsdagarna.
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Staffan Fredriksson brukar övningsköra med den ensamkommande unge kille som han är fadder åt. 

Lokalt polisarbete 
måste prioriteras
Statskontoret har presenterat 
den första delen av sin utvärde-
ringsrapport om ombildningen 
av polisen. Utvärderingen visar 
att polisen har genomfört viktiga 
delar av sin omorganisation. 
Men flera svåra utmaningar 
återstår för att målen för refor-
men ska nås på sikt. En priorite-
rad fråga är också att stärka det 
lokala polisarbetet.

Statskontoret konstaterar 
att det har tagit längre tid än 
förväntat för Polismyndigheten 
att tillsätta cheferna längst ut i 
organisationen. Det har medfört 
att det har blivit svårare att kom-
municera om förändringarna. En 
konsekvens av det är ett glapp 
mellan vad cheferna och med-
arbetarna har förväntat sig av 
reformen och hur de upplever 
utfallet av reformen hittills.

Åldersbedömning in 
tidigare i processen
Ändringar i utlänningslagen ska 
möjliggöra tidigare åldersbe-
dömning. Justitiedepartementet 
remitterade i september depar-
tementspromemorian Åldersbe-
dömning tidigare i asylproces-
sen, som innehåller förslag till 
ändringar i utlänningslagen som 
innebär att Migrationsverket ska 
bedöma en utlännings ålder tidi-
gare i asylprocessen än vad som 
görs i dag. I promemorian före-
slås att om det råder oklarhet om 
en asylsökande utlänning som 
uppger sig vara ett ensamkom-
mande barn är under 18 år eller 
inte, ska Migrationsverket så 
snart som möjligt göra en ålders-
bedömning och fatta ett tillfälligt 
beslut om sökandens ålder. Det 
föreslås bland annat också att 
Migrationsverkets tillfälliga be-
slut ska kunna överklagas.

Gotlands ende fadder vill se fler 
engagera sig för ensamkommande
Advokatsamfundets fad-
derprojekt hoppas bidra till 
ensamkommande flykting-
barns integration. Advokat 
Staffan Fredriksson – Gotlands 
hittills ende fadder – gör det 
genom att hjälpa sin adept att 
ta körkort.

Staffan Fredriksson är ett 
välkänt namn på Gotland. 
Advokaten förekommer inte 
sällan i lokala medier i samband 
med brottmål, och i början av 
oktober i år syntes hans namn 
i tidningar och TV på såväl 
fastlandet som på ön då han var 
målsägandebiträde åt en kvinna 
i en uppmärksammad misstänkt 
grov våldtäkt i Visby. 

Men färre känner till att advo
kat Staffan Fredriksson även är 
Gotlands förste och – än så länge 
– ende fadder åt ett ensamkom
mande flyktingbarn i Advokat
samfundets fadderprojekt.

– Jag tycker att det är viktigt 
att vi ger våra nya medborgare 
en möjlighet att komma in i det 

svenska samhället. För att det 
ska ske behöver vi alla göra en 
insats och hjälpa till, säger han.

Efter att Staffan Fredriksson 
anmält sitt intresse för fadder
projektet föll det sig som så 
att han matchades ihop med 
en i dag 21årig kille, som han 
tidigare varit offentligt biträde 
åt under dennes asylprocess för 
ett antal år sedan.

– Jag är offentligt biträde åt 
unga pojkar som kommer hit 
till ön. Dessvärre lär jag ofta 
bara känna dem på ett ganska 
ytligt plan. Fokus blir på deras 
asylprocess. Så det är väldigt kul 
att få lära känna honom på ett 
personligt och mer vänskapligt 
plan och få följa hur han ut
vecklas som människa och i det 
svenska språket, säger Staffan 
Fredriksson.

under samtal med 21-åringen 
framkom att killen inte trivdes 
på det flyktingboende där han 
bodde. Samtidigt stod ett rum 
ledigt i Staffan Fredrikssons 

gårdshus i Visby, som 21åringen 
med stöd av Region Gotland nu 
har flyttat in i.

– Vi ses nästan dagligen. 
Ibland bara hejar vi på varann 
och andra gånger tar vi en fika 
eller bara snackar. Det handlar 
mycket om att finnas till för 
honom. Jag brukar övningsköra 
med honom. Ett körkort kan 
förhoppningsvis underlätta 
hans integration. För att kunna 
få ett jobb, kanske särskilt här 
på Gotland, är det väldigt viktigt 
att vara mobil och ha körkort. 
Samtidigt tror jag att det kan 
stärka hans självkänsla, säger 
Staffan Fredriksson och tilläg
ger:

– Jag har legat på mina kol
leger här på Gotland att de 
också borde bli faddrar åt någon 
av de många ensamkommande 
barnen som kommer hit. Det 
är inget jättestort åtagande. 
Det handlar mer om att bara 
finnas till för honom, och jag 
känner att jag får väldigt mycket 
tillbaka. JP FO
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Flera svåra utmaningar återstår för poli-
sen för att målen för reformen ska nås.
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Överlämning mellan 
migrationsdomstolarna
Regeringen föreslår i en lag-
rådsremiss att migrationsdom-
stolarna under tre år ska få 
lämna över migrationsmål och 
exempelvis socialförsäkringsmål 
till andra förvaltningsdomstolar 
som handlägger dessa mål. En 
förutsättning för att mål ska få 
lämnas över är att det inte med-
för någon avsevärd olägenhet för 
någon part.

Syftet med lagrådsremissen 
är att förbättra migrationsdom-
stolarnas förutsättningar att 
hålla nere handläggningstiderna 
i migrationsmål. Under år 2017 
förväntas migrationsdomstolar-
na ta emot över 25 000 asylmål 
jämfört med knappt 7 500 mål 
under år 2015.

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2017, från 1 
januari 2020 begränsas möjlig-
heten att lämna över mål till att 
enbart gälla migrationsmål mel-
lan migrationsdomstolar.

Datainspektionen 
kritiserar FRA
Datainspektionen har granskat 
personuppgiftsbehandlingen i 
Försvarets radioanstalts (FRA) 
försvarsunderrättelseverksam-
het och konstaterar att myndig-
heten i de flesta delar uppfyller 
de krav som ställs i lagstiftning-
en. Inspektionen riktar däremot 
kritik mot att FRA inte genomför 
regelbundna logguppföljningar.

Datainspektionen förutsätter 
därför att FRA inför en central 
logganalysfunktion och har fö-
relagt FRA att till inspektionen 
senast i maj 2017 redovisa vad 
som gjorts.

Moderaterna föreslår i sin 
budgetmotion att asylsökande 
ska ha rätt till juridiskt biträde 
i bara åtta timmar i första 
instans.

I sin budgetmotion 
vill Moderaterna 
göra stora minsk
ningar av utgifterna 
på migrationsom
rådet. Bland annat 
vill man begränsa 
antalet timmar med offentligt 
biträde för asyl sökande hos Mig
rationsverket. Partiet vill sätta 
ett tak för offentligt biträde åt 
asylsökande till högst åtta tim
mar i första instans. Det skulle 
enligt Moderaterna spara 100 
miljoner kronor per år.

advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg beteck
nar förslaget som ”ytterligare 

ett bidrag till nedmontering av 
rättssamhället”.

– Det går lika litet som för 
någon annan att på förhand be
stämma hur mycket arbete som 

ärendet kräver, säger 
Anne Ramberg. 

– Förslaget innebär 
en risk för försäm
rad rättssäkerhet, 
försämrad access to 
justice och bristande 
likhet inför lagen. 

Till detta kommer ett växande 
problem med den låga tillväx
ten inom humanjuridiken och 
asylrätten, särskilt på vissa or
ter. I ljuset av att advokaternas 
ersättning enligt den så kallade 
timkostnadsnormen föreslås 
ökad med 19 kronor nästa år, 
är givetvis risken stor att yrkets 
attraktivitet minskar. 

– Men problemet är inte ett ad
vokatproblem i första hand. Det 

handlar om den enskildes rätt till 
biträde och rätten att få sin sak 
prövad. Detta gäller särskilt när 
det gäller statens maktutövning 
och livsavgörande frågor om up
pehållstillstånd. Det handlar om 
en synnerligen utsatt grupp som 
flyr från krig och förföljelse. De 
flyr från de terrorister som alla 
vill bekämpa, men som Europa 
uppen barligen vill stoppa vid 
gränsen till Turkiet, säger Anne 
Ramberg.

advokatsamfundets ordförande 
Bengt Ivarsson kommenterar 
på Twitter att rätten till betalt 
rättsligt biträde dessutom hand
lar om lika villkor för fattiga och 
rika.

”Den asylsökande som själv 
eller genom släkt kan finansiera 
sitt biträde kommer annars i 
betydligt bättre läge än den 
medellöse”, skriver han.

Moderaterna föreslår minskad rätt 
till juridiskt biträde för asylsökande
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Utredning föreslår krav på samtycke vid sex
Sexualbrottskommittén 
föreslår att ett stärkt krav på 
samtycke vid sex ska införas. 
Advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson, expert i 
utredningen, har inlämnat ett 
särskilt yttrande.

Sexualbrottskommittén, där 
samtliga riksdagspartier före
trätts, överlämnade den 5 okto
ber sitt betänkande till justitie 
och migrationsminister Morgan 
Johansson. Johansson sa att de 
förslag som handlar om stöd till 
målsägandena och brottsoffer är 
de som får störst betydelse för 
att fler brott ska klaras upp. 

kommitténs ledamöter är 
eniga ifråga om förslagen men 
Advokatsamfundets ordfö 
rande Bengt Ivarsson, expert  
i utredningen, har inlämnat  

ett särskilt yttrande. Ivarsson 
anser att den huvudsakliga an
ledningen till få fällande domar 
i dag avseende sexualbrott är 
bevisproblem beträffande vad 
som skett. Dessa löses 
inte genom införandet 
av en samtyckeslag
stiftning och i huvud
sak inte heller genom 
ett oaktsamhetsbrott. 
Det senare kan, enligt 
Ivarsson, dock vara 
en väg att gå för att 
uppnå fler fällande do
mar som dessutom är 
materiellt riktiga och 
att polisen fortsätter 
sin metodutveckling på området 
och att målsägandebiträde 
förordnas tidigare än i dag. Det 
är vidare viktigt med en objektiv 
utbildning för alla inblandade 
aktörer inom rättsväsendet, an

ser Ivarsson som tycker att det 
viktigaste arbetet dock är det 
förebyggande och attitydpåver
kande arbetet som krävs för att 
stärka den sexuella integriteten 

hos alla som bor och 
vistas i Sverige.

ivarsson skriver att 
han sammantaget 
förordar att lagstifta
ren i första hand inför 
ett oaktsamhetsbrott, 
men inte någon sam
tyckeslagstiftning. 
Om lagstiftaren i  
stället väljer att införa 
en samtyckeslagstift

ning föreslår Ivarsson att man i 
stället avvaktar med att införa 
ett oaktsamhetsbrott till dess 
konsekvenserna av en sam
tyckeslagstiftning har kunnat 
utvärderas.  TK

FRA får kritik mot att man inte genom-
för regelbundna logguppföljningar.

Mari Heidenborg, 
ordförande sexual-
brottskommittén.
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Världen

Kritik mot EU- 
kommissionens förslag
I EU-kommissionens förslag 
till skyddsgrundsförordning är 
grundtanken en ökad harmoni-
sering mellan EU:s medlemssta-
ter när det gäller bedömningen 
av asylsökningar och innehållet i 
ett beviljat skydd.

Advokatsamfundet skriver i 
sitt yttrande till Justitiedepar-
tementet att bestämmelserna i 
förslaget inte når upp till kraven 
om transparens, proportionalitet 
och förutsägbarhet, samt de 
principer som kännetecknar en 
rättsstat, och föreslår att försla-
get avstyrks.

Advokatsamfundet riktar 
allvarlig kritik mot flera delar i 
förslaget och menar exempelvis 
”att flera av förslagen strider 
mot barnets bästa, bland annat 
att det saknas en möjlighet att 
bevilja permanenta uppehålls-
tillstånd.”

Specialutgåva av 
CCBE-Info om migration
Rådet för de europeiska advo-
katsamfunden, CCBE, har publi-
cerat två utgåvor av sitt nyhets-
brev CCBE-Info. 

Ur innehållet i CCBE-Info  
nr 54:

l 35 000 frihetsberövade i 
Turkiet

l CCBE-konferens om advoka-
tyrkets framtid

l Tillslagen mot advokater i 
Kina fortsätter

CCBE-Info har också kommit 
ut med en specialutgåva om 
migration.

Specialutgåvan handlar fram-
för allt om projektet European 
Lawyers in Lesvos för fri juridisk 
hjälp åt asylsökande på ön Les-
bos och andra ankomstpunkter.

Läs mer på www.ccbe.eu/

Sammanslagning av 
HD och HFD i Finland?
En regeringsutredning av 
sammanslagning av Högsta 
domstolen och Högsta för-
valtningsdomstolen i Finland 
pekar på flera fördelar. HD 
ställer sig bakom förslaget, 
medan HFD är mycket kritiskt 
till en eventuell sammanslag-
ning.

Finlands rättssystem är i mångt 
och mycket en spegelbild av det 
svenska. Den finländska Högsta 
domstolen och Högsta förvalt
ningsdomstolen är precis som 
den svenska högsta instansen 
för tviste och brottmål respek
tive förvaltningsmål. Men frågan 
är om och hur länge ordningen 
kommer att förbli sådan. 2013 
tillsatte nämligen det finländska 
Justitieministeriet en arbets
grupp för att utreda fördelarna 
och nackdelarna med att slå 
ihop de högsta domstolarna, 
som enhälligt bedömde att 
sammanslagningen skulle göra 
det möjligt att effektivare än för 
närvarande utnyttja sakkunskap 
över domstolslinjernas gränser. 
Utredningen menade också 
att en sammanslagen högsta 
domstol skulle ha bättre förut
sättningar att utveckla rätts
väsendet på ett allomfattande 
sätt jämfört med det nuvarande 
tudelade systemet.

I augusti i år omnämndes 
sammanslagningen i justitie och 
arbetsminister Jari Lindströms 
förslag på reformprogram för 
utvecklingen av rättsvården, 
i syfte att effektivisera och 
förbättra kvaliteten på rättssä
kerheten. 

För att kunna slå ihop de hög
sta domstolarna skulle en änd
ring av grundlagen krävas, vilket 
innebär att en sammanslagning 
i sådana fall skulle bli aktuell 
först i början av 2020talet. 

Högsta domstolens president 

Timo Esko, som satt med i 
arbetsgruppen då han tidigare 
var president i Åbo hovrätt, är 
positiv till en sammanslagning. 

– Personligen finner jag inga 
anmärkningsvärda nackdelar, 
men det finns några saker som 
kan leda till att sammanslag
ningsprocessen kräver en längre 
tid. Bland dessa kan särskilt 
nämnas olikheterna mellan 
förvaltningsprocess å ena sidan 
samt civil och straffprocessen å 
andra sidan. Därtill kommer att 
HFD ska utvecklas till en verklig 
prejudikatdomstol. Utvecklingen 
i denna riktning är redan i gång. 
Några sakkunniga har oroat sig, 
att sammanslagningen skulle 
med tiden leda till en avtagande 
specialexpertis på några områ
den av förvaltningsrätten, då 
domarantalet i den sammanslag
na domstolen skulle vara mindre 
än det nuvarande sammanlagda 
domarantalet i både HD och 
HFD, säger Timo Esko. 

Högsta förvaltningsdomsto

len är av motsatt uppfattning 
och konstaterar i sitt enhälliga 
utlåtande till Justitieministeriet 
att det inte är motiverat att 
fortsätta utredningen om en 
eventuell sammanslagning av 
de högsta domstolarna. Högsta 
förvaltningsdomstolens presi
dent Pekka Vihervuori skriver i 
en kommentar till Advokaten att 
en sammanslagning inte lär bli 
aktuell ”även om några enstaka 
debattörer då och då föresprå
kar olika modeller med inslag av 
sammanslagning”. Han framhål
ler snävare representation av 
sakkunskap som exempel på 
nackdelar och risker med en 
sammanslagning.

frågan om en sammanslagning 
av HD och HFD har diskuterats 
i Sverige. Bland andra Stefan 
Lindskog, ordförande i HD, och 
Anne Ramberg tillhör föresprå
karna för en sammanslagning. 
Läs mer i Advokaten nr 6, 2014 
och ledaren i  nr 1, 2008. JP

Högsta domstolen är positiva till en sammanslagning med Högsta förvaltnings-
domstolen.

Migration

InfoCCBEInfo Special Edition

EDITORIAL - EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS
Speech is our first weapon, together with the law; we need 
to speak time and again to denounce attacks on human rights 
and in particular the crises, both humanitarian and ethnic, we 
are witnessing with the increase of migration in Europe. This 
migration peak is the result of the war in Syria and in Iraq, which 
cause population displacements towards Europe, which is, despite 
all criticism, an oasis of peace and prosperity.

Lawyers must also denounce the agreement between the 
European Union and Turkey, the legal basis of which is weak, 
and which considers that Turkey would be a ‘safe third country’, 
providing protection under the International Convention relating 
to the Status of Refugees.

But speeches are not enough. We need to act:

• Act through law by offering new systems for asylum and 
European harmonisation;

• Act by imagining standard texts of fair procedures to be 
applied to any detention or retention of asylum seekers in 
the territory of the European Union;

• Act by intervening with the EU Commissioners in charge of 
the matter, be it the Migration Commissioner, the Justice 
Commissioner, or officials from the European Council;

• Eventually act by being at the hotspots, providing legal 
advice, being impartial observers of the legal situation, and 

helping migrants in the maze of procedures and the right of 
asylum.

This is the decision taken by the CCBE at the initiative of the DAV 
with strong support from the Greek Bars. The detention of asylum 
seekers on the Aegean islands’ hotspots may be incompatible with 
the requirements of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms. If we accept a lawless area 
within the European Union, then nothing is excluded.

Our call to local and national Bars to fund this lawyer action was 
heard. The budget we have gathered has allowed us to start the 
operation immediately. We would like to thank those Bars for 
their generosity and humanity. Naturally, it can be disappointing 
to see the terrifying silence of larger Bars, as well as powerful and 
wealthy national organisations.

However, through this action, the Council of Bars and Law Societies 
of Europe wishes to recall the foundation of our commitment as 
lawyers. We act in the name of Law and humanity.

We see the world as it is, but we do not give up the idea of 
changing it.

We are also guardians of the Other.

Michel Benichou  
CCBE President

- 1 -
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Moria detention centre, Lesvos
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Världen

Sverige är världens fjärde 
bästa rättsstat

Sverige hamnar på 
fjärde plats i den obe-
roende organisationen 

World Justice Projects lista över 
världens ledande rättsstater.  
Mätningens rättsstatsindex 
baseras på 44 olika indikatorer, 
bland annat frånvaro av kor-
ruption och hur medborgarna 
uppfattar ordning och säkerhet 
i landet.

Totalt är det 113 stater som 
har undersökts i World Justice 
Projects ”Rule of Law Index”. På 
första plats kommer Danmark, 
följt av Norge och Finland. Bot-
tenplatserna innehas av Venezu-
ela, Kambodja och Afghanistan.

Återinförande av 
dödsstraff kritiseras

CCBE fördömer pre-
sident Erdoğans kom-
mentarer om återinfö-

rande av dödsstraffet i Turkiet.
Turkiets president Recep 

Tayyip Erdoğan har de senaste 
månaderna uttalat stöd till ett 
eventuell återinförande av döds-
straffet i Turkiet, som senast 
användes 1984.

Rådet för de europeiska advo-
katsamfunden (CCBE) skriver 
i ett uttalande att de fördömer 
varje försök att återinföra döds-
straffet i Turkiet, och påminner 
om att eftersom Turkiet är med-
lem i Europarådet och har un-
dertecknat Europakonventionen 
är nationen bunden av konven-
tionens tilläggsprotokoll 6 och 13  
om avskaffande av dödsstraffet.

CCBE och Sveriges advokat-
samfund uppmanar därför den 
turkiska regeringen att respek-
tera sina internationella åtagan-
den.

Läs hela uttalandet på www.
ccbe.eu.

Turkiet bröt mot artikel 8 
i Europakonventionen när 
polisen avlyssnade en advo-
kats telefonsamtal. Det finner 
Europadomstolen i en dom.

I september 2004 sökte polisen 
i Istanbul tillstånd hos åklaga
ren att avlyssna åtta mobilte
lefonnummer. Ett av numren 
tillhörde advokat Cevat Özel i 
Istanbul. I ansökan angavs att 
de som skulle avlyssnas hade 
haft kontakt med två brotts
misstänkta som var efterlysta av 
Interpol. På åklagarens begäran 
gav en domstol polisen tillstånd 
att avlyssna telefonerna under 
tre månader. I december förord
nade åklagaren att avlyssningen 
skulle upphöra. Senare förstör
des det inspelade materialet. 
Cevat Özel underrättades inte 
på något sätt.

När Cevat Özel följande år 

gick igenom en akt hos domsto
len, fann han åklagarens brev 
till polisen om att avlyssningen 
skulle upphöra. Han begärde 
skadestånd på den grunden att 
tillståndet till avlyssningen stred 
mot gällande lag, men hans 
begäran avvisades i två instan
ser med hänvisning till att det 
var en del i en brottsutredning 
och att advokaten hade varit 
rådgivare till de efterlysta.

Advokat Cevat Özel hävdade 
att telefonavlyssningen bröt mot 
hans rätt till skydd för privatliv 
och korrespondens enligt artikel 
8 i Europakonventionen.

Europadomstolen konsta
terade att det var ostridigt att 
avlyssningen var en inskränk
ning i Cevat Özels rätt till skydd 
enligt artikel 8.1. Frågan var om 
inskränkningen var befogad en
ligt artikel 8.2, bland annat om 
den skedde ”med stöd av lag”.

Enligt domstolen är det önsk
värt att den som har övervakats 
underrättas sedan åtgärderna 
har upphört så snart det kan ske 
utan att syftet med dem sätts i 
fara, så att den övervakade kan 
få åtgärdernas laglighet prövad i 
efterhand.

europadomstolen finner att 
det inte fanns några tillräck
liga garantier mot missbruk av 
statens användning av övervak
ning genom telefonavlyssning 
beslutad av domstol i fallet. 
Europadomstolen drar slutsat
sen att den turkiska lagen som 
den tillämpades i fallet inte höll 
tillräcklig kvalitet. Telefonavlyss
ningen skedde inte ”med stöd 
i lag”; därmed hade artikel 8 
kränkts. MA

Europadomstolens dom 
den 7 juni 2016 

(ansökan nr 19602/06)

Turkiet avlyssnade 
advokatens samtal

FÄLLS I EUROPADOMSTOLEN:

Conseil des barreaux européens
Council of Bars and Law Societies of Europe

Association internationale sans but lucratif
Rue Joseph II, 40 /8 – 1000 Bruxelles

T. : +32 (0)2 234 65 10
Email : ccbe@ccbe.eu – www.ccbe.eu

PRESS RELEASE
Joint Statement on the possible reinstatement 

of the death penalty in Turkey
20/10/2016

At the CCBE Standing Committee in Paris, the CCBE President Michel Benichou presented the 
joint statement on the possible reinstatement of the death penalty in Turkey. 

Following recent comments by the Turkish President 
on the possible reinstatement of the death penalty in 
Turkey, the CCBE took the initiative to publish a 
statement denouncing this possibility. In the 
statement, it was highlighted that the right to life is “an 
inalienable attribute of human beings” and a “supreme 
value in the international hierarchy of human rights”. 

Furthermore, the organisations underlined that the 
abolition of the death penalty contributes to the 
fostering and protection of human dignity. They 
condemned, in the strongest terms, any attempt to 
reinstate the death penalty in Turkey and called 
upon the Turkish government to respect its 
international commitments, notably that Turkey is a 
member of the Council of Europe and bound by its 
protocols (6 and 13) which abolish the death penalty. 

The following organisations co-signed the statement: 

Conseil des Barreaux européens, Union 
Internationale des Avocats, Fédération des Barreaux 
d’Europe, Association Internationale des Jeunes 
Avocats, Union des Avocats Européens, European 
Lawyers' Association, European Democratic Lawyers 
(EDL), Day of the Endangered Lawyer Foundation, 
Legal Affairs Association (Retspolitisk Forening), 
European Young Bar Association, European 
Association of Lawyers for Democracy and World 
Human Rights (ELDH), European Criminal Bar 
Association, Australian Lawyers Alliance (ALA), Law 
Council of Australia, Österreichischer 
Rechtsanwaltskammertag, Ordres des barreaux 
francophones et germanophone de Belgique 
(AVOCATS.BE), Orde van Vlaamse Balies, Czech 
Bar Association, Danish Bar and Law Society, Ordre 
des avocats de Paris, Conseil National des Barreaux, 
Conférence des Bâtonniers, Deutscher Anwaltverein, 
Bundesrechtsanwaltskammer, Neue 
Richtervereinigung, Barreau du Luxembourg, 
Amsterdamse Orde van Advocaten, Consejo General 
de la Abogacía Española, Sveriges Advokatsamfund, 
the Slovak Bar Association, le Barreau du Québec, the 

Law Society of England and Wales, The Bar Council 
of England and Wales, The Law Society of Northern 
Ireland, The Bar of Northern Ireland, The Law Society 
of Scotland, The Faculty of Advocates.

The full statement can be found here.

About the CCBE

The CCBE represents the bars and law societies of 45
countries, and through them more than 1 million 
European lawyers.

Founded in 1960, the CCBE is recognised as the 
voice of the European legal profession by the EU 
institutions, and acts as the liaison between the EU 
and Europe's national bars and law societies. The 
CCBE has regular institutional contacts with those 
European Commission officials, and members and 
staff of the European Parliament, who deal with issues 
affecting the legal profession. The CCBE is an 
international non-profit-making association 
incorporated in Belgium.

For further information, 
please contact Madeleine KELLEHER
Communications and Public Affairs
Tel: +32 (0)2 234 65 10
E-mail: kelleher@ccbe.eu
Follow us on 

Europadomstolen drar slutsatsen att den turkiska lagen som den tillämpades i fallet inte höll tillräcklig kvalitet.
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6 december

Aktuell bolags- och börsrätt 2016
      Under ledning av Dennis Westermark m.fl. 

Kvalificerade kurstimmar 7

8 december

IT-rätt 2016
         Under ledning av Daniel Westman m.fl. 

Kvalificerade kurstimmar 7

6 december

Fastighetsrättsdagen 2016
       Under ledning av Jori Munukka, Erik 
Hällströmmer, Tomas Underskog, Char-
lotta Andersson, Emil Andersson m.fl. 

Kvalificerade kurstimmar 7

14 december

Skadeståndsrätt 2016
       Under ledning av Mårten Schultz m.fl. 

Kvalificerade kurstimmar 7

1–2 december

Upphandlingskonferensen 2016
       Under ledning av Andrea Sundstrand, Sue 
Arrowsmith, Ardalan Shekarabi m.fl. 

Kvalificerade kurstimmar 12

Se till att uppfylla dina 18  
utbildningstimmar innan  
årsskiftet 

*Kampanjen gäller t.o.m. 15 december. 

Kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med  
juridiska frågeställningar. VJS.se

Boka redan idag på VJS.SE

- Boka minst 2 kursplatser och få 20% rabatt* 

Ange ”vinter 2016” i meddelanderutan vid bokning.  
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Reportage Rysk MRadvokat 

Dmitrij Dinze är en av Rysslands ledande människorättsadvokater. Men han 
började sin juridiska bana på andra sidan – på åklagarsidan.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: KAMILLA KVARNTORP, ANDERS MATTSSON/ÖSTGRUPPEN

När Dmitrij Dinze avslutade 
sina juridikstudier 1998 ville 
han arbeta som förundersök

ningsledare. Det bestämde han sig för 
redan som 14åring, då hans far som 
var taxichaufför påträffades död i sin 
bil och någon ordentlig utredning av 
dödsorsaken aldrig gjordes. 

– Då bestämde jag mig för att bli för
undersökningsledare för att på något 
sätt kanske kunna reda ut vad som 
hänt i liknande fall, har Dmitrij Dinze 
tidigare berättat i en intervju i den 
ryska nättidningen Openspace.ru.

Han anställdes också på åklagar
myndigheten i Sankt Petersburg där 
han under två år utredde svårlösta 
fall. Ett av fallen rörde ett mord på 

en minderårig. Ledningen på åkla
garmyndigheten hade en huvudmiss
tänkt. Men Dmitrij Dinze hade i sin 
utredning inte funnit några bevis på 
att personen i fråga var skyldig utan 
ansåg i stället att han helt borde av
skrivas från utredningen. 

det blev avgörande för den fortsatta 
karriären.

– Man måste hela tiden göra val i sitt 
yrkesutövande. Man tvingas välja mel
lan att följa sin inre övertygelse och 
att göra det som ledningen begär. I det 
här fallet gick jag på min magkänsla 
och sade upp mig. Jag förstod att det 
var ett system som inte passade mig. 
Där och då bestämde jag mig för att 

bli advokat, säger Dmitrij Dinze när vi 
träffar honom på Medelshavmuseets 
lunchrestaurang en eftermiddag i mit
ten på oktober. Han är i Stockholm för 
att berätta om det ryska rättsväsendet 
och hur det är att arbeta som advokat 
i Ryssland vid ett seminarium anord
nat av frivilligorganisationen Östgrup
pen för demokrati och mänskliga rät
tigheter.

Sedan år 2000 när Dmitrij Dinze 
avlade sin advokatexamen arbetar 
han som advokat, med inriktning på 
förvaltningsrätt och framför allt straff
rätt.

– När man arbetar med straffrätt 
måste man vara insatt i så mycket mer 
än lagstiftningen. Man måste ha kun

Förunder
söknings 
ledaren som
bytte sida och 
blev advokat

”De advo-
kater som 

tillhandahålls 
av staten är 

egentligen en 
parodi på hur 

ett försvar 
bör se ut.”
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skap i sådant som kriminalteknik och 
psykologi. Arbetet blir aldrig enfor
migt. Det är därför mer intressant än 
att jobba med till exempel tvistemål.

Alla som misstänkts för ett brott i 
Ryssland har rätt till en advokat, en 
advokat som utses av staten – men 
dem ger inte Dmitrij Dinze mycket för.

– De advokater som tillhandahålls 
av staten är egentligen en parodi på 
hur ett försvar bör se ut. Endast ett 
mycket begränsat antal av dem gör 
sitt yttersta för att försvara sin klient. 
Vi har ett system där försvarsadvoka
terna i stället samarbetar med säker
hetstjänsten FSB. 

de av regeringen utsedda advokaterna 

bidrar också till den utbredda korrup
tionen i Ryssland genom att erbjuda 
tjänster i utbyte mot gentjänster, be
rättar Dmitrij Dinze.

– Genom att göra polisen en tjänst 
förväntar sig advokaten att få fler kli
enter att försvara, vilket innebär en 
förtjänst för dem. I förlängningen le
der det till att människor i allmänhet 
förlorar förtroende för advokater.

Dmitrij Dinze är knuten till männis
korättsorganisationen Agora och har 
försvarat såväl punkgruppen Pussy 
Riot som Bolotnajafången Aleksej 
Gaskarov och den ukrainska filmregis
sören Oleg Sentsov.

– Staten förföljer konstnärer som 
sysslar med politisk konst och beteck

nar dem som huliganer och extre
mister. Ryssland har hårda lagar mot 
extremism, ett begrepp som maktha
varna har kommit på för att kunna 
kontrollera människors åsikter. På
följderna blir lindrigare för vanliga 
kriminella än för människor som på 
något sätt motsätter sig makthavarna 
och systemet.

Han har också arbetat med flera 
mål som rör terrorism och sekter. 
Fängslades rättigheter är en annan 
fråga som Dmitrij Dinze brinner för 
och som får lite uppmärksamhet i 
dagens Ryssland. Han berättar att det 
inte är ovanligt att drogmissbrukare 
med abstinensproblem inte kan ta till 
sig det åklagarsidan framför under » 

Agora är en 
internationell 
människorätts-
organisation 
med över 50 
advokater och 
jurister knutna 
till sig. Organi-
sationen, som 
bildades 2005 
av människo-
rättsjuristen 
Pavel Tjikov, för-
svarar mänsk-
liga rättigheter, 
som till exempel 
rätten till en 
rättvis rätte-
gång i Ryssland. 
För närvarande 
arbetar orga-
nisationens ju-
rister med över 
300 fall i landet. 
2014 tilldelades 
Agora Raftos-
priset, som de-
las ut av Thorolf 
Raftos Stiftelse 
för mänskliga 
rättigheter. 
Finansieringen 
kommer från 
enskilda, företag 
och organisa-
tioner.

Källa: Agora

AGORA

Reportage Rysk MRadvokat 

För att bli advokat i 
Ryssland krävs fem 

års universitets-
studier i juridik, två 

års praktik samt 
godkänd advokat-
examen. Studier i 
mänskliga rättig-
heter ingår inte i 

juristutbildningen.
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Reportage Rysk MRadvokat 

pekterades, att domarna skulle fatta 
beslut med utgångspunkt från gäl
lande rätt och sitt eget samvete. Men 
domarna har inget samvete. De tolkar 
lagstiftningen som de vill. Politikerna, 
justitieministeriet, åklagarmyndighe
ten, högsta domstolen – alla är fokuse
rade på att vara presidenten till lags.

när åtal väcks i ryssland blir det fäl
lande dom i 95–97 procent av fallen. 
Frågan är vad man som advokat kan 
göra för att tillvarata sin klients intres
sen när domstolen i princip redan 

i förväg har bestämt sig för att gå på 
åklagarens linje.

– Tidigare ansträngde vi oss för att 
få klienterna fria. I dag arbetar vi för 
att klienterna ska få ett mildare straff, 
kanske villkorlig dom, och för att ti
den i häktet ska bli så kort som möj
ligt.

Trots den mörka bild som Dmitrij 
Dinze ger av det ryska rättsväsendet 
är han hoppfull inför framtiden.

– Jag är optimistisk. Det måste jag 
vara för att mina klienter inte ska för
lora hoppet, säger han. n

huvudförhandlingen och svara på ett 
relevant vis.

enligt dmitrij dinze är det förenat 
med många utmaningar att arbeta 
som advokat i Ryssland. En stor svå
righet är frånvaron av ett oberoende 
rättsväsende. Det finns flera exempel 
på att advokater inte har samma för
utsättningar att göra sitt arbete som 
åklagarsidan.

– Det finns lagar och dekret, men 
det är bara på pappret som vi är jäm
ställda. Åklagarna har mycket mer re
surser och tekniska hjälpmedel än vi. 
Om försvaret kan anlita den expertis 
som behövs bestäms av hur mycket 
klienterna kan betala.  Dessutom um
gås åklagarna med domarna, dricker 
kaffe med dem och diskuterar målen. 
Som advokat har jag inget ickeprofes
sionellt umgänge med domarna och 
har inga möjligheter att tala för min 
sak utanför rättsprocessen.

Dmitrij Dinzes bild är att förhål
landena var något bättre under Boris 
Jeltsins tid som president 1991–1999 
och även när Dmitrij Medvedev inne
hade presidentämbetet 2008–2012. 

– I Ryssland kommer tyvärr poli
tiken i första hand i dag. Och ryska 
politiker har dålig kunskap om rätts
staten. Om de förstod innebörden av 
mänskliga rättigheter och rättsstaten 
tror jag att Ryssland hade varit ett 
land där lagstiftningen faktiskt res

» ” I Ryssland 
kommer 

tyvärr poli-
tiken i första 

hand i dag. […]
Domarna har 
inget samve-
te. De tolkar 

lagstiftningen 
som de vill. 
Politikerna, 
justitiemi-
nisteriet, 

åklagarmyn-
digheten, hög-

sta domsto-
len – alla är 
fokuserade 
på att vara 

presidenten 
till lags.”

KÄNDA FALL SOM DMITRIJ DINZE HAR ARBETAT MED

Pussy Riot
Tre av medlemmarna i 
punkgruppen Pussy Riot 
häktades i februari 2012 
sedan de framfört en 
punkbön i Frälsarkatedra-
len i Moskva, i vilken de 
bad: Jungfru Maria fräls 
oss från Putin. De gripna 
var Nadja Tolokonnikova, 
Marija Aljochina och 
Jekaterina Samutsevitj. 
Efter långa häktningsför-
handlingar släpptes Sam-
utsevitj. Tolokonnikova 
och Aljochina dömdes 
till två års fängelse. Fal-
let väckte internationell 
uppmärksamhet och 
många kulturarbetare, 
såväl ryska som inter-
nationella, ställde sig på 
Pussy Riots sida och me-
nade att åtalet stred mot 
yttrandefriheten.

Källa: Ny tid, 
Dagens Nyheter

Oleg Sentsov
Den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov 
dömdes i augusti 2015 till 20 års fängelse 
för terroristbrott. Han sitter fängslad för 
förberedelser av terroristbrott på Krim. Vid 
gripandet hade han tagit aktiv ställning mot 
Rysslands ockupation av Krim. Bevisen mot 
honom bedömdes av många vara fabricerade 
och domen möttes av protester från utlandet. 
Den ryska människorättsorganisationen Me-
morial betraktar honom som politisk fånge. 
Domslutet överklagades till Rysslands högsta 
domstol. I juni fick han avslag på ansökan om 
prövningstillstånd.

Källa: Fokus Ryssland

Aleksej Gaskarov
I maj 2012 samlades tusentals Moskvabor 
på Bolotnaja-torget i centrala Moskva för att 
protestera mot Putins tillträde till president-
posten. En av dem var Aleksej Gaskarov. I 
augusti 2014 dömdes han till tre och ett halvt 
års fängelse för våldsamt upplopp och våld 
mot tjänsteman. Ryska människorättsförsva-
rare anser att rättsprocessen mot Bolotnaja-
fångarna är politiskt motiverad.

Källa: Fokus Ryssland
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Dmitrij Dinze har hotats av domare som sagt att de kan se till att han blir av med sin advokatli-
cens. ”Allt jag har gjort är att försvara mina klienter”, säger Dinze.



Vi har inte bara mysiga lokaler i Gamla Stan utan även ett aktuellt och relevant kursutbud. Kurser som 
leds av Sveriges främsta föreläsare. Hos oss hittar du rätt kurs för ditt kompetenslyft. Välkommen!

Vinterns bästa kurser 
hittar du i Gamla Stan

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

NYHET! Bevisprövning i  
tvistemål utifrån rättspraxis 
Föreläsare: Michael Berg.
Datum: 10 november.

Upphovsrättslig fördjupning
Föreläsare: Daniel Westman, 
Anders Olin.
Datum: 11 november.

Barnrätt: Vårdnad, boende 
och umgänge
Föreläsare: Gunilla Olsson, 
Johan Sarvik.
Datum: 15 november.

Migrationsprocessen
Föreläsare: Hanna Werth, 
Janet Svensson.
Datum: 18 november.

Personuppgiftslag
stiftningen – en  
fördjupningskurs
Föreläsare: Daniel Westman, 
Sören Öman.
Datum: 23 november.

NYHET! Förhörsteknik
Föreläsare: Pär-Anders  
Granhag.
Datum: 24 november.

NYHET! Upphandla/leverera 
ITdriftstjänster
Föreläsare: Lars Perhard, 
Johan Breidemalm.
Datum: 25 november.

Tvistemålsprocessen III
Föreläsare: Fanny Gleiss 
Wilborg, Magnus Widebeck, 
Thore Brolin.
Datum: 25 november.

Praktisk bodelning
Föreläsare: Cecilia Runesson.
Datum: 1 december.

Migrationsrätt
Föreläsare: Janet Svensson, 
Rebecca Stern.
Datum: 2 december.

Medling i tvistemål
Föreläsare: Catharina Tholin, 

Cecilia Granberg.
Datum: 5 december.

Barnrätt: Vårdnad, boende 
och umgänge – fördjupning
Föreläsare: Gunilla Olsson, 
Johan Sarvik.
Datum: 6 december.

ITavtal
Föreläsare: Daniel Westman, 
Lars Perhard.
Datum: 7 december.

Målsägandebiträdets roll 
och uppdrag
Föreläsare: Anton Strand, 
Max Ahlgren.
Datum: 8 december.

NYHET! Skydd för  
produktutformning 
genom immaterial och 
marknadsrätt
Föreläsare: Richard 
Wessman.
Datum: 9 december.

Vattenrätt
Föreläsare: Agnes Larfeldt 
Alvén, Göran Stenman.
Datum: 12 december.

Aktieägaravtal och bolag
sordning
Föreläsare: Erik Nerep.
Datum: 13 december.

Entreprenadjuridik och för
säkringslösningar
Föreläsare: Harald Ullman, 
Rolf Höök.
Datum: 14 december.

NYHET! Tvistemål special – 
civilrättslig nyhetsdag
Föreläsare: Ingemar Persson, 
Thore Brolin, Rolf Höök.
Datum: 15 december.

Försvararens uppdrag
Föreläsare: Henrik Olsson 
Lilja, Michael Berg.
Datum: 16 december.
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Reportage ICJseminarium 

Polisens användning av informatörer och infiltratörer väcker flera viktiga 
frågor. Åsikterna och synen på verksamheten går isär.

TEXT: TOM KNUTSON FOTO: TOM KNUTSON, TT

På ett seminarium i Stockholm i 
oktober arrangerat av Svenska 
avdelningen av Internationella 

Juristkommissionen (ICJ) diskuterade 
en mycket namnkunnig panel flera 
aspekter på polisens okonventionella 
spaningsmetoder, som bland annat 
handlar om informatörer, infiltratörer 
och bevisprovokationer.

Hur omfattande polisens använd
ning av informatörer och infiltration 
med undercoverpoliser är lämnades 
det inte några exakta besked om. An
talet informatörer är tresiffrigt, enligt 
Johan Grenfors, biträdande chef för 
Polisens nationella operativa avdel
ning. Antalet poliser som arbetar med 
infiltration genom att vara undercover 
är betydligt färre. Grenfors berättade 
att polisen bedriver en omfattande 
verksamhet för att kartlägga kriminel
la grupperingar och hur hoten ser ut.

– Det behöver inte nödvändigtvis 
leda till åtal. Polisen arbetar även 
med andra instrument. På senare år 
har samarbetet med andra myndig
heter utvecklats, så att man försöker 
komma åt brottsvinster och obetalda 
skatter. Det har många gånger visat 
sig vara minst lika effektivt, sa Johan 
Grenfors.

Åsikterna om hur effektivt och 
nödvändigt det är med så kallade 
okonventionella spaningsmetoder 
i kampen mot den grova organise
rade brottsligheten gick isär. Flera av 
paneldeltagarna menade att polisen 
behövde dessa metoder för att lyckas 
med sitt uppdrag. Anne Ramberg, Ad
vokatsamfundets generalsekreterare, 
var mer skeptisk. Att polisen måste 
ha verktyg för att kunna bedriva en ef
fektiv kriminalunderrättelseverksam
het det är en sak, konstaterade hon 
men tillade att ett problem med att 
betala människor för att de ska förse 
polisen med uppgifter är att det le
der till frågor om tillförlitligheten hos 
uppgiftslämnarna. Ramberg ifråga
satte också om det verkligen är så att 

verksamheten med informatörer och 
infiltratörer och provokationer har 
lett till större effektivitet i lagföringen 
och hon liknade verksamheten vid ett 
slags fisketurer.

I dag inte finns någon egentlig lag
stiftning överhuvudtaget i fråga om 
infiltratörs och informatörsverksam
het. Det rådde relativt stor enighet om 
behovet av ökad lagreglering för hur 
polisen ska arbeta med dessa verk

samheter. Hur omfattande lagregle
ringen bör vara rådde det dock olika 
uppfattningar om.

de som åtar sig att agera informatörer 
utsätts för mycket stora risker. Infor
matörer är inte anställda av polisen. 
Det har förekommit att de har dödats.

Johan Grenfors sa att polisen se
dan ett tiotal år har byggt upp en 
specifik personsäkerhetsverksamhet. 
Den kom till inte bara för att hantera 
personer som rör sig i den grova or
ganiserade brottsligheten utan också 
mycket för att skydda de kvinnor som 
utsätts för våld i sitt hem.

Informatörers och infiltratörers       arbete väcker svåra frågor

På seminariet deltog 
Johan Grenfors, 
biträdande chef för 
Polisens nationella 
operativa avdelning, 
Anders Perklev, 
riksåklagare, 
Anne Ramberg, 
Advokatsamfundets 
generalsekreterare, 
och Fredrik Wersäll, 
Svea hovrätts 
president. 
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Anne Ramberg sa att hon sett de 
avtal som polisen ingår med de infor
matörer som ska få skydd när de ska 
lämna den kriminella världen. Kritiskt 
konstaterade hon att de som tecknar 
de här avtalen inte får ha med sig ad
vokat då de ingår avtalen.

– Avtalen är utformade så att de 
inskränker personens fri och rät
tigheter på ett sätt som är rätt så 
omänskligt. En människa som är ung 
som förvägras att tala med sina anhö
riga eller andra. Gör de det så upphör 
skyddet. Det kanske är rimligt att upp
ställa de kraven, men ska man då inte 
kräva att personen i vart fall har till

gång till en advokat när man ingår ett 
sådant avtal som är helt livsavgörande 
för ens framtid?

Johan Grenfors medgav att man kan 
tycka att det är rimligt att man kan få 
ha med sig ett ombud som man kan 
konsultera. 

undercoverpoliser har i uppdrag av 
polisen att infiltrera kriminella orga
nisationer. De kan medverka i bevis
provokationer. Johan Grenfors berät
tade att verksamheten till skillnad 
från informatörsverksamheten är 
”en liten, smal specialitetverksamhet 
inom svensk polis”. Till skillnad från 

informatörsverksamheten så bedrivs 
undercoververksamheten bara från 
den nationella nivån. 

Anne Ramberg konstaterade att 
sett ur rättsstatlig synpunkt är un
dercoverpoliser mer intressanta än 
informatörer. Det är där det rätts
statliga problemet visar sig och kon
flikten mellan polisens uppdrag som 
polis och uppdraget att delta indirekt 
i brottslig verksamhet. 

– När det gäller undercoverpoliser 
så är det alldeles särskilt allvarligt. Ris
ken är nämligen att polisen hamnar i 
konflikt med det uppdrag polisen har, 
nämligen att identifiera om det före
kommer brott och redovisa det och 
om det ska inledas förundersökning, 
sa Ramberg som även tillade att så 
kallade skyddsidentiteter som dessa 
infiltratörer använder i rättegång är 
ett ytterligare problem:

– Det är ju inte riktigt som anonyma 
vittnen men det är ju nästan anonyma 
vittnen. Det tycker vi inte om. 

på seminariet diskuterades även 
bland annat hur användningen av 
informatörer och undercoverpoliser 
påverkar rättsstaten negativt i det 
enskilda ärendet när informatörer 
och infiltratörers medverkan inte kan 
avslöjas och gränsdragningsproblem 
som uppstår när kriminalunderrät
telseverksamhet övergår till en förun
dersökning.

Ett centralt problem är att advokat 
och åklagare inte vet vad som har 
hänt före förundersökningen efter
som det omfattas av sekretess. Och 
försvararna kan därmed inte göra sitt 
arbete och utföra sin försvararroll 
och kan inte kontrollera tillförlitlig
heten av personer som lämnar upp
gifter. Till bilden hör, poängterade 
Anne Ramberg, att polisen inte bara 
fått undercovermöjligheter utan även 
fått möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel på underrättelsestadiet. 
Lagstiftaren har under senare år ut
vidgat möjligheterna att använda 
hemliga tvångsmedel till att omfatta 
situationer där det inte föreligger 
någon misstanke om brott och utan
för rättegångsbalkens regelverk och 

Informatörers och infiltratörers       arbete väcker svåra frågor

Reportage ICJseminarium 

» 

”Avtalen är 
utformade 

så att de 
inskränker 
personens 

fri- och 
rättig heter 
på ett sätt 

som är rätt så 
omänskligt.” 

Anne Ramberg
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» 

visvärdet. Det är ett ganska listigt sätt 
att reglera detta tycker jag.

det rådde stor samstämmighet om 
att den grova brottsligheten inte lär 
minska i framtiden. Snarare tvärtom. 
Johan Grenfors betonade att informa
törer och undercoverpoliser är av en 
viktig och central betydelse för att 
polisen ska vara framgångsrik i brotts
bekämpningen. För att stärka skyddet 
för dem efterlyste han någon form av 
frågeförbud. Samtidigt ser han gärna 
en ökad insyn i den här verksamhe
ten, till exempel särskilt avdelade 
åklagare eller att nämnder inrättas 
som får en insyn. 

Anders Perklev instämde i Grenfors 
resonemang och tillade att det faktiskt 
skett övertramp och det stämmer till 
eftertanke.

– Ändamålet helgar aldrig medlen 
när det gäller brottsbekämpning, slog 
han fast.

Anne Ramberg konstaterade att 
brottsligheten förändras och det krä
ver att man hittar nya lösningar.

– Men man kan aldrig kompensera 
överträdelser av fri och rättigheter 
och intrång i den personliga integrite
ten i strid med Europakonventionen 
och regeringsformen genom att införa 

kontroller, sa hon bestämt och tillade 
att man brukar prata om att det sker 
en ändamålsglidning när det gäller 
övervakning.

– Men vad som är värre och som 
äger rum med stöd av den nya lag
stiftningen, bland annat när det gäller 
polisens underrättelseverksamhet i 
kombination med teknikutveckling
en, är att det sker en tillämpnings
glidning som gör att lagstiftaren inte 
hänger med. Utan det blir i själva ver
ket så att tillämpningen gör så att man 
får mycket större möjligheter än man 
hade tidigare därför att tekniken styr 
helt vår verksamhet, sa Ramberg.

Fredrik Wersäll konstaterade att 
samtidigt som det sker en brottsut
veckling så har vi en utveckling där 
de mänskliga rättigheterna får en allt 
starkare ställning i domstolarna ge
nom inte minst Europakonventionen.

– Jag har goda förhoppningar om 
att vi ska hitta en vettig balans, där 
överträdelser beivras och där över
trädelser i enskilda utredningar på
verkar den enskildes rättigheter på 
det sättet så att han eller hon faktiskt 
blir kompenserad i de fall där över
trädelser sker. Överträdelser kommer 
tyvärr alltid att ske i någon form, sa 
Wersäll. n

det är särskilt bekymmersamt. Det är 
klart att det får betydelse även under 
förundersökningen, menade hon.

bevisprovokationer anses tillåtet 
och innebär att någon provoceras 
att begå en gärning som bevisar ett 
redan begånget brott. Brottsprovo
kationer innebär att ett brott provo
ceras fram som inte redan är begått. 
De senare får genomföras under vissa 
om ständigheter, nämligen om det är 
så att brottet ändå skulle ha begåtts. 
Brotts eller bevisprovokation som 
sker inom ramen för en förundersök
ning måste alltid beslutas av åklagare 
och redovisas i förundersökningspro
tokollet. 

Anders Perklev, riksåklagare, un
derströk betydelsen av att provokatio
ner dokumenteras noggrant och att 
de i efterhand kan granskas. Detta är 
viktigt för att den misstänktes rätt ska 
tillvaratas. Perklev berättade att med 
anledning av kritik från JO och i ett 
avgörande från HD så har man tempo
rärt satt stopp för åklagares möjlighet 
att besluta om provokationer, i av
vaktan på att nya riktlinjer tas fram. 
Sådana riktlinjer kommer att bli klara 
inom kort.

När Fredrik Wersäll, Svea hovrätts 
president, kommenterade provo
kationers bevisvärde sa han att det 
ytterst är en fråga om den fria be
visprövningen. En självklar utgångs
punkt är att alla omständigheter som 
har betydelse för värderingen av be
vis måste dokumenteras. Det är ju 
självklart så att ett erkännande som 
är framsprunget ur en provokation 
har ett lägre bevisvärde än ett erkän
nande som kommer spontant.

– Det finns en självreglerande me
kanism på det sättet att om det är väl 
dokumenterat vad man har gjort, så 
kan domstolen bedöma om utredarna 
har gått över gränsen då de fått fram 
bevisningen. Har det skett så kan och 
bör domstolen frånkänna beviset be

» 

”Men vad som 
är värre och 

som äger rum 
med stöd av 
den nya lag-
stiftningen, 
bland annat 

när det  gäller 
 polisens 
under-

rättelse-
verksamhet i 
kombination 
med teknik-

utvecklingen, 
är att det 
sker en 

tillämpnings-
glidning 

som gör att 
lagstiftaren 
inte hänger 

med.” 
Anne Ramberg

ICJ VILL VÄRNA INFORMATÖRER OCH INFILTRATÖRER

Svenska avdelningen av Internationella Jurist-
kommissionen som arrangerade seminariet är 
intresserad av frågan om användningen av infor-
matörer och infiltratörer av två huvudsakliga skäl. 
Det ena är hur användningen av informatörer och 
infiltratörer påverkar rättsstaten negativt i det 
enskilda ärendet när man inte kan avslöja infor-
matörers och infiltratörers medverkan, och hur 

det rimmar med rätten att den misstänkte ska 
kunna ta del av relevant information. Det andra 
skälet är informatörernas säkerhet under uppdra-
get och efteråt, hur livet ter sig när de lämnar den 
här verksamheten. 

-Vi ser inte någon anledning att ifrågasätta po-
lisens uppfattning om att de anser sig behöva an-
vända sig av informatörer och infiltratörer. Men 

vi ser ett behov av att öppet diskutera hur de här 
mestadels unga killarna och tjejerna rekryteras 
och anställs så att de inte blir kanonmat i kampen 
mot den grova organiserade brottsligheten. Vi 
vill belysa behovet av att det sker under ordnade 
former, säger Mikael Vesterlund Pettersson, 
styrelseledamot av Svenska avdelningen av Inter-
nationella Juristkommissionen. 

Reportage ICJseminarium 

Polisen anser att den behöver okonventionella spaningsmetoder i kampen mot den grova organiserade brottsligheten.
På bilden undersöker polisens tekniker en plats där en person har avlidit och fyra personer har skadats vid en skottlossning 
i Rinkeby centrum i Stockholm i augusti 2015.
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Har du sett 
bilaga 14b?
Varje år försvinner 1000-tals känsliga dokument spårlöst i Sverige. Det sker överallt 
runt omkring oss. På advokatkontor, i offentliga lokaler och på bussar. De allra flesta 
dokument återfinns aldrig. Ibland ligger ett brott bakom försvinnandet, men i de 
allra flesta fall handlar det om hänsynslöst och omotiverat slarv. Slarv som kan få 
förödande konsekvenser för både individer och företag.
 
Hjälp oss att förhindra detta. Satsa på en marknadsledande
sekretesshantering från IL Recycling.

Dina hemligheter 
förblir hemliga
Läs mer på ilrecycling.com En tjänst från IL Recycling

Sågs senast i onsdags eftermiddag i stora konferensrummet.
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Reportage Exxxxxx Reportage Vdfrågan 

Advokatfirman Kjällgren 
har valt att rekrytera en 
vd som inte är advokat. 
Eva Lang Larsson är vd 
på advokatbyrån. 
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Reportage Vdfrågan 

2008 beslutade Advokatsamfundets styrelse att det ska vara möjligt att anstäl
la en vd som inte är advokat. Erfarenheterna bland de få som prövar skiljer sig 
åt en hel del.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: ANDREAS OLSSON

V inges Stockholmskontor väck
te en hel del uppmärksam
het 2005 när de som första 

svenska advokatbyrå rekryterade en 
ickeadvokat som verkställande direk
tör. Firmans rekrytering av Bertil Hult 
som vd krävde särskild dispens från 
Advokatsamfundet då den stred mot 
dess principer.

Efter önskemål från de större by
råerna fattade Advokatsamfundets 
styrelse tre år senare beslut om det 
ska vara möjligt att anställa en vd som 
inte är advokat och göra denne till del
ägare efter tillstånd från samfundets 
styrelse. Med den nya regeln närmade 
sig Sverige ett par av våra grannländer 
och England, där det redan är tillåtet 
att erbjuda delägarskap till andra än 
advokater.

Men trots styrelsebeslutet 2008 har 
ytterst få advokatbyråer sedan dess 
valt att rekrytera en vd som inte är ad
vokat, och Vinges Stockholmskontor 
har sedan flera år återgått till att ha en 
advokat som vd. 

advokat maria-pia hope är vd på ad
vokatbyrån Vinges Stockholmskontor 
sedan 2012.

– Vi var 2005 nyfikna på vad som 
skulle hända med en riktigt erfaren 
chef vid rodret, och dessutom en per
son med ett utanförperspektiv. Att ha 
en vd som kom utifrån var en positiv 

erfarenhet – flera av Bertil Hults idéer 
lever fortfarande kvar. Sen tror jag att 
det är lättare för en intern vd att navi
gera de olika intressen och drivkrafter 
som finns på en advokatbyrå. 

MariaPia Hope säger att hon ser 
flera fördelar med att hon som chef 
har specialistkunskaper inom det fält 
som företaget hon leder verkar inom. 

– Det är en stor fördel att på djupet 
förstå tjänsten vi tillhandahåller, ha 
ett internt track record och känna 
personerna. På senare år har ledar
skapsforskning kommit som visar 
det, däribland en intressant studie 
gjord av professor Laura Empson vid 
Cass Business School i London, säger 
 MariaPia Hope. 

Den brittsiska studien som Maria
Pia Hope hänvisar till handlar om le
daregenskaper inom rådgivnings, ad
vokat och revisionsbyråer och lyfter 
fram just bland annat specialistkom
petens som en viktig sådan.

ahlford advokatbyrå i Uppsala är ett 
av få exempel där man valt att rekry
tera en vd som inte är advokat. Sedan 
oktober förra året leder Jeanette Pers
son verksamheten. 

– Vi har tidigare haft en advokat och 
delägare som vd, men upplevde att 
det har varit svårt att kombinera ope
rativt ansvar med rollen som advokat. 
Hösten 2013 tog vi därför in Jeanette 

Persson som operativ chef med an
svar för HRfrågor och administrativa 
frågor på konsultbasis, och förra året 
beslutade vi därför att även ge henne 
utökat beslutsmandat och rollen som 
vd, vilket har fungerat  väl, säger An
dreas Sjödin, advokat och styrelseord
förande på Ahlford Advokatbyrå.

Advokatfirman Kjällgren i Västsve
rige är ett annat exempel på en advo
katbyrå som rekryterat en ickeadvo
kat som vd. Eva Lang Larsson, som 
tidigare har arbetat som administrativ 
chef och konkurshandläggare på by
rån, är sedan 2014 delägare och vd.

robert arrelid är en av Advokatfir
man Kjällgrens advokater och del
ägare.

– Vi har vuxit från att bara ha varit 
verksamma i Trollhättan till att i dag 
även ha kontor i Uddevalla och Ström
stad. För att hålla ihop behövde vi en 
vd med administrativa kompetenser 
och ledaregenskaper. Och just det 
hade Eva Lang Larsson. Hon komplet
terar oss andra delägare, säger Robert 
Arrelid, som själv var vd på advokat
byrån tidigare.

Eva Lang Larsson på Advokatfir
man Kjällgren, som fortfarande arbe
tar med konkurshandläggande på by
rån också, ser stora fördelar med att 
själv inte vara advokat i rollen som vd 
för en advokatbyrå.

– En styrka för byrån tycker jag är 
att vi har väldigt bra mix av olika rol
ler och kompentenser i ledningsgrup
pen. Jag bidrar med mina ekonomiska 
och administrativa kunskaper, och 
advokaterna med sin juridiska, säger 
Eva Lang Larsson. n

Få ickeadvokater som 
vd:ar på advokatbyråer

”Det är en 
stor fördel 

att på djupet 
förstå tjäns-

ten vi tillhan-
dahåller, ha 
ett internt 

track record 
och känna 

personerna.” 
Maria-Pia Hope

Andreas Sjödin.

Maria-Pia Hope.
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Gästkrönika

Stärk domstolarnas  oberoende ställning
som läsarna av advokaten säkert vet stärktes domstolar
nas ställning genom grundlagsändringar 2011. Formellt 
markerades det genom att domstolarna fick ett eget 
kapitel i regeringsformen. Det så kallade uppenbarhets
rekvisitet avskaffades och domstolarna har numera rätt 
att underkänna lagstiftning som strider mot grundlagarna 
också i fall då motstridigheten inte är uppenbar. Vidare av
skaffades den obsoleta rätten för JO och JK att närvara vid 
domstolarnas överläggningar. En i sak viktigare förändring 
var inrättandet av den från regeringen oberoende Domar
nämnden, där även Advokatsamfundet är representerat.

Att vifta bort Domarnämnden som bara ännu en myn
dighet i raden låter sig inte göras. Nämnden nominerar 
kandidater även till de högsta domartjänsterna, vilket 
betyder att det tidigare ”kallelseförfarandet” är avskaffat. I 
praktiken innebär det att regeringen inte längre kan styra 
domstolsväsendet genom att utse sina favoriter till de 
cirka 100 högsta domartjänsterna i landet.

 
grundlagsreformen från 2011 beslutades i bred politisk 
enighet och skapade en solid grund för domstolarna 
att fullgöra sina dömande uppgifter utan sneglande på 
den politiska maktens önskemål och förväntningar. Den 
överenskommelsen ligger fast. Men utanför den ramen 
har jag tillsammans med partikollegerna i konstitutionsut
skottet hittat utrymme att ytterligare stärka domstolarnas 
ställning. I samband med höstens allmänna motionsperiod 
presenterade vi därför ett antal förslag som jag tar chan
sen att utveckla här.

Domstolsverkets viktigaste uppgifter är att ge adminis
trativt stöd och fördela pengar till våra domstolar. Det är 
ingen hemlighet att det har visat sig svårt att dra en klar 
gräns mellan verkets rent administrativa service och sådan 
stödjande verksamhet som åtminstone indirekt påverkar 
domstolarnas grundlagsskyddade självständighet. Le
dande företrädare för domarkåren – såsom ordförandena 
i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, 

presidenten i Svea hovrätt och lagmannen vid Stockholms 
tingsrätt – har på senare tid begärt att Domstolsverkets 
ställning i förhållande till domstolarna ska ses över. Man 
har framhållit att med verkets administrativa ansvar och 
pengafördelning följer makt som kan påverka domstolar
nas oberoende. Vidare har man påpekat att i många andra 
länder leds domstolsväsendet av ett från statsmakterna 
avskilt råd som består av betrodda domare, ett ”judicial 
council”, som ofta även utövar tillsyn. Detta eftersom det 
av hänsyn till rättsstatliga principer anses väsentligt att 
domstolsadministrationen leds av främst domare, inte av 
en politisk instans eller en förvaltningsmyndighet under
ordnad den styrande makten.

 En fråga med direkt bäring på domstolarnas konsti
tutionella särställning men som inte tillräckligt berördes 
under det utredningsarbete som föregick grundlagsänd
ringarna 2011 gäller JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna 
och deras personal. En tillsyn som har rötter i 1809 års 
regeringsform. På JK:s hemsida kan man än i dag läsa att 
”Justitiekanslern bedriver sin verksamhet på uppdrag av 
regeringen med det perspektiv som följer därav, medan 
JO är företrädare för riksdagen och traditionellt har som 
uppgift att ta tillvara folkets eller medborgarnas intressen 
gentemot statsmakten”.

 
lika lite som riksdagen och regeringen får lägga sig i 
domstolars dömande verksamhet, får JK göra det. JK:s 
tillsyn får inte gå längre än till att för regeringens räkning 
kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs 
av domstolarna. JK har dessutom befogenhet att åtala 
domare, inklusive justitieråd i Högsta domstolen och 
Högsta förvaltningsdomstolen. Även om ingen kritik kan 
riktas mot hur JK hittills skött sitt uppdrag är det – som 
ordförandena i HD och HFD har påtalat (DN Debatt 7/10 
2013) – principiellt betänkligt att den styrande maktens 
ombudsman har sådana befogenheter i förhållande till 
självständiga domstolar.

GÄSTKRÖNIKÖR
MARIA ABRAHAMSSON 
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Mot bakgrund av grundlagens krav på skydd för dom
stolarnas oberoende kan JK:s tillsynsfunktion ifrågasättas 
från konstitutionella utgångspunkter. Av legitimitetsskäl 
och från maktdelningssynpunkt menar jag och mina 
partikolleger i KU att det därför bör utredas om tillsynen 
över domstolsväsendet ska uppdras åt ett organ under 
riksdagen – i så fall närmast JO – i stället för att som i dag 
åvila JK.

 
som jag redan har varit inne på är inrättandet av Domar
nämnden en viktig förändring för att säkerställa att lan
dets domarbefattningar besätts med de för ämbetet mest 
lämpade juristerna. Särskilt viktigt är att rätt kompetens 
tillförs de prejudikatbildande instanserna, i första hand 
HD och HFD. Bäst kännedom om vilken kompetens dessa 
domstolar behöver tillföras har rimligen domstolarna själ
va. I likhet med andra domstolar har HD och HFD möjlig
het att i tillsättningsärenden yttra sig till Domarnämnden, 
men nämnden är fri att nominera och regeringen fri att 
utse någon annan sökande än den som någon av de båda 
domstolarna har rekommenderat. Under de drygt fem år 
som Domarnämnden har funnits har det också hänt att 
nämnden har nominerat och regeringen utsett en annan 
kandidat än den som HD och HFD har velat se.

HD:s och HFD:s synpunkter på vem eller vilka som bör 
komma ifråga för att fylla ledigheten efter ett avgånget jus
titieråd bör naturligtvis inte vara den enda faktor som av
gör valet av efterträdare. Däremot bör och kan diskuteras 
om domstolarna själva ska ges ett större inflytande över 
vilka sökande som utses till justitieråd. Ytterst handlar det 
om att tillförsäkra domstolarna den särskilda kompetens 
som de är i behov av och säkra kvaliteten i deras vägle
dande avgöranden.

 
domstolarnas konstitutionella ställning har som sagt 
stärkts genom grundlagsreformen 2011. Men i den svenska 
statsbudgeten ingår domstolsanslaget alltjämt i utgiftsom

råde 4 Rättsväsendet, som hanteras av riksdagens justitie
utskott. I budgethänseende likställs därmed domstolarna 
med polisväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården, 
Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsof
fermyndigheten, Säkerhets och integritetsskyddsnämn
den, Domarnämnden och Gentekniknämnden. 

Ett sätt att tydligare understryka domstolsväsendets 
oberoende ställning vore att flytta över riksdagens 
handläggning av anslagen till Sveriges domstolar och 
Domarnämnden till konstitutionsutskottets utgiftsområde 
1 Rikets styrelse. Den omdirigeringen kan tyckas obetydlig 
men signalvärdet ska inte underskattas.

I allt fler europeiska länder är domstolarna satta under 
politisk press. Så ja, det kan vara värt en hel del att även i 
statsbudgeten inskärpa de svenska domstolarnas konsti
tutionella särställning och att de inte ska sammanblandas 
med myndigheter som är skyldiga att lojalt lyda reger
ingen.

Maria Abrahamsson
Ledamot i konstitutionsutskottet (M)

Stärk domstolarnas  oberoende ställning
”Ett sätt att tydligare understryka domstols
väsendets oberoende ställning vore att flytta över 
riksdagens handläggning av anslagen till Sveriges 
 domstolar och Domarnämnden till konstitutions
utskottets utgiftsområde 1 Rikets styrelse.”
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Fokus Nya asylregler 

asylrätt
Ny

ännu
viktigare roll

ger advokater

Den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft i juli 
innebär stor skillnad för de asylsökande. Men också 

för advokatkåren, vars insats blir viktigare. Högre krav 
och helt ny argumentation kommer att krävas av dem.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: ISTOCK, TT MED FLERA
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Fokus Nya asylregler 

» 

Den nya asyllagstift-
ningen som trädde 

i kraft i juli i år är tids-
begränsad och kommer 

att gälla i tre år. Men 
bland advokater finns en 

oro att de inte kommer 
att återse den ordinarie 

utlänningslagen som 
de känner den.
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Fokus Nya asylregler 

är regeringen i november 2015 presen
terade sitt lagförslag för att minska asyl
trycket i Sverige var kritiken massiv från 
flera remissinstanser. Såväl Amnesty, 
Röda Korset och Svenska kyrkan som 
FNorganen Unicef och UNHCR sågade 
förslaget. Likaså Advokatsamfundet 
som menade att de tillfälliga lagskärp

ningarna var dåligt motiverade och kom
mer att leda till allvarliga konsekvenser för de asylsökan
de. I juni i år klubbade riksdagen den nya asyllagen – med 
vissa, små justeringar gjorda – till trots. Och sedan 20 juli 
i somras och tre år framåt gäller inte längre den ordinarie 
utlänningslagen, utan i stället trädde den tillfälliga asyl
lagstiftningen i kraft. 

Den nya asyllagstiftningen kommer att ställa nya och 
högre krav på advokatkåren – och 
advokaternas argumentation.

– Vårt uppdrag blir nu ännu 
 viktigare. Vi behöver tänka betyd
ligt mer på frågan om klientens 
flyktingstatus. Om vi inte gör det 
kan det innebära stor skada för 
klienten, säger Petter Aasheim, ad
vokat på advokatbyrån Ahlstedts i 
Göteborg som arbetar mycket med 
flyktingärenden samt håller kurser 
i ämnet hos Advokatsamfundet och 
på juristprogrammet vid Göteborgs 
universitet.

Den tillfälliga asyllagstiftningen 
förutser två olika tidsbegränsade 
uppehållstillstånd: ett för dem som 
får flyktingstatus och som gäller i tre år, medan reste
rande klassas som alternativt skyddsbehövande och får 
uppehållstillstånd i 13 månader. Över 90 procent av alla 
dem som beviljades uppehållstillstånd av Migrationsver
ket under 2015 hör till dessa två grupper. Resterande fick 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt 
ömmande omständigheter – undantagsbestämmelser i 
den ordinarie svenska utlänningslagen som ger en utlän
ning rätt till uppehållstillstånd även om personen inte är 
flykting – som numera enbart ska beviljas om det skulle 
strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa el
ler utvisa personen.

– Det var tidigare relativt små detaljer som skiljde mel
lan att vara flykting och skyddsbehövande, och det var 
inte jätteviktigt huruvida man klassades som det ena el
ler andra då man sökte asyl i Sverige. Men i dag gör det 
enorm skillnad. Förutom att uppehållstillståndet blir kor
tare, innebär det också att man som skyddsbehövande 
inte har samma rätt till familjeåterförening, säger Petter 
Aasheim.

ÖVERKLAGA STATUSFRÅGAN

Advokatbyrån Ahlstedts i Göteborg har sedan den nya 
lagen infördes fått ett ökat antal klienter som fått uppe
hållstillstånd som skyddsbehövande och vill ha hjälp att 
klaga på statusfrågan till migrationsdomstolarna.

– Det är framför allt syriska medborgare som vänder 
sig till oss och som inser att det betyder mycket för dem 
om de i stället får flyktingstatus. Den efterfrågan kommer 
definitivt att öka kraftigt allteftersom tiden går och Mig
rationsverket har kommit i kapp i sina balanser. Så snart 
kännedomen om att de har rätt till gratis rättshjälp och 
kunskapen om de stora konsekvenser det innebär att inte 
ha flyktingstatus sprids, så finns det inget att förlora på 
att inte klaga. Det kommer att bli mer eller mindre obli
gatoriskt, säger Petter Aasheim.

Migrationsverket bedömer nämligen oftare den som 
får uppehållstillstånd i Sverige som 
skyddsbehövande än som flykting. 
2015 bedömde verket att grunden 
för uppehållstillstånd i 54 procent 
av ärendena var skyddsbehov, och 
39 procent flyktingskap. Övriga EU
länder bedömde dubbelt så hög 
andel – 78 procent – av dem som 
beviljades uppehållstillstånd som 
flyktingar. Och av de syrier som be
viljades uppehållstillstånd i Sverige 
under 2015 bedömde Migrationsver
ket dem endast i tio procent av fallen 
som flyktingar.

– Även om vi har haft en väldigt 
generös flyktingpolitik har vi när 
det gäller bedömningen av statusen 

varit väldigt njugg. Utgångsstatus tycks ha varit skydds
status i Sverige. I andra länder har man haft annan ut
gångspunkt. Det har säkerligen med oss biträden att göra 
också. Vi har inte drivit de här frågorna tillräckligt hårt 
tidigare, vilket har berott på ett bristande intresse hos kli
enterna eftersom det inte har varit särskilt stor skillnad 
mellan status som flykting och skyddsbehövande, och 
eftersom det har blivit familjeåterförening oavsett. Men i 
dag är det inte så längre, vilket innebär en stor utmaning 
för oss offentliga biträden, säger Petter Aasheim och till
lägger:

– Här behöver vi få ett nytt ”tänk”. Tidigare har tänket 
varit: hur ska jag se till att min klient får stanna, vad är 
skyddsbehovet? Det tänket ska man ha nu också, men 
direkt vidare till att få klienten flyktingstatusförklarad ge
nom att redan i utredningssituationen genom frågor om 
exempelvis könsrelaterade eller etniska förföljelser leda 
in handläggaren på statusfrågan. Men framför allt kom
mer vi att behöva finna rekvisit som kan vara flykting
grundade i rättskällor som vi inte sökt särskilt mycket i 

”Vårt uppdrag blir 
nu ännu viktigare. 
Vi behöver tänka 
betydligt mer på 

frågan om klientens 
flyktingstatus. Om vi 
inte gör det kan det 
innebära stor skada 

för klienten.”
Petter Aasheim

Petter Aasheim.
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tidigare eftersom den ordinarie utlänningslagen är såpass 
generös som den är, säger han.

De rättskällor som Petter Aasheim åsyftar är bland annat 
1951 års flyktingkonvention, UNHCR:s handbok och praxis 
från Migrationsöverdomstolen, EUdomstolen och Euro
padomstolen samt landinformation gjord av andra länder. 
Den senare kan handla om att någon som har en härkomst 
från en ort som kan anses som ett oppositionsfäste riskerar 
att bli måltavla i konflikten, tillhörighet till samhällsgrupp.

– Vårt arbete kommer i större utsträckning att bli argu
mentation för att våra klienter är flyktingar och därmed 
har rätt till familjeåterförening. För att klara av det be
höver vi lusläsa de konventioner vi har i jakt på flykting
grundande rekvisit. Ett exempel på sådant är att i Stor
britannien rekommenderar Home Office i sina riktlinjer 
flyktingstatus för syriska värnpliktsvägrare eller desertö
rer. Det är ett skäl vilket nog ingen tänkt på i Sverige tidi
gare annat än i undantagsfall. Men nu måste vi göra det, 
säger Petter Aasheim.  

KONVENTIONSJURIDIK

I Stockholm är advokat Ignacio Vita verksam. Han är spe
cialiserad på asyl och migrationsrätt, har under en peri
od arbetat på Regeringskansliet med migrationspolitiska 
frågor och skriver för närvarande en bok om tortyrförbu
det i migrationsmål. 

– Den principiellt största skillnaden med den nya lagen 
är att den påstås vara anpassad till den så kallade mini
minivån, alltså den miniminivå som framgår av EUrätten 
och Sveriges konventionsrättsliga åtaganden. Att lägga 
sig på miniminivån innebär att det alltid finns en risk för 
att miniminivån underskrids. I stället för att säkerställa 
att den nya lagen inte utgör ett brott mot EUrätten eller 
de konventionsrättsliga förpliktelserna har lagstiftaren 
överlämnat åt Migrationsverket och domstolarna att göra 
den bedömningen. Rättstillämparen får alltså en helt ny 
uppgift som normalt legat på lagstiftaren utan att lagstif
taren har lämnat någon vidare vägledning för hur denna 
nya uppgift ska fullgöras. Konventionerna som tidigare 
utgjorde ett subsidiärt skydd i förhållande till nationell 
lagstiftning är nu det primära skyddet. Tolkningen och 
den direkta tillämpningen av EUrätten och konventio
nerna får därför en mycket viktigare och helt avgörande 
betydelse, säger Ignacio Vita.

Ignacio Vita menar att denna lagstiftningsmetod är helt 
unik i svensk lagstiftning, något även Lagrådet konstate
rat. Han menar också att den förändrar relationen mel
lan nationell och internationell rätt på migrationsrättens 
område, något som kommer att påverka advokatkårens 
arbete.

– Sverige har en dualistisk tradition som innebär  
att konventioner måste införlivas i svensk rätt för att  » 

Fokus Nya spelreglerFokus Nya asylregler 

På en presskonferens 
den 24 november 2015 
presenterade regeringen 
sin åtgärdsplan för att 
minska svenskt flykting-
mottagande.
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kunna tillämpas direkt av myndigheter eller domsto
lar. Det är upp till lagstiftaren att säkerställa att all lag 
stiftning som antas är förenlig med de internationella för
pliktelserna. När lagstiftaren nu överlämnar detta ansvar 
till myndigheter och domstolar och anger att dessa inte får 
meddela beslut som strider mot Sveriges internationella 
konventioner måste det innebära att Migrationsverket  
och domstolarna direkt måste tillämpa alla ratificerade 
konventioner. I annat fall riskerar den svenska staten  
att inte leva upp till sina folkrättsliga förpliktelser. På ett  
sätt har samtliga konventioner genom denna lag 
stiftning införlivats vilket skapar stora och svåra avväg
ningar för rättstillämparen att hantera, säger han och till
lägger:

– Frågan är om Migrationsverket och domstolarna är 
förberedda på denna nya roll. 

Ignacio Vita utbildar regelbundet verksamma jurister 
i migrationsrätt, bland annat hos Advokatsamfundet. 

Han har där uttryckt att vi lever i en svensk rättskultur 
där myndigheter och domstolar ogillar att hantera frågor 
som betraktas som politiska, och att det därför finns en 
stor risk att de kommer att förhålla sig passivt avvaktande 
och invänta praxis från Europadomstolen och EUdom
stolen innan de förklarar ett visst beslut som konven
tionsstridigt.

– En sådan hållning är inte rimlig. Den nya lagen och de 
internationella förpliktelserna kräver ett helt annat för
hållningssätt till konventionsjuridiken. De kräver en mer 
självständig och aktiv tolkning av konventionsförpliktel
ser genom identifiering av allmänna rättsprinciper och 
ett säkerställande av att de rättigheter som garanteras i 
konventioner får effektivt genomslag. De kräver en större 
självständighet gentemot lagstiftaren och dess intentio
ner. Migrationsverket och domstolarna kommer att ha 
en mängd utvisningssituationer som inte har bedömts av 
Europadomstolen och då måste man ha en säkerhetsmar

Ignacio Vita.

”Migrationsverket och 
domstolarna kommer att 
ha en mängd utvisnings-
situationer som inte 
har bedömts av Europa-
domstolen och då måste 
man ha en säkerhets-
marginal så att Sverige 
inte riskerar att fällas 
i Europadomstolen.”
Ignacio Vita
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Fokus Nya asylregler 

Advokaternas argumen-
tation och hantering av 

konventionsjuridiken 
kommer sannolikt att få 
en stor betydelse för hur 

framtiden ter sig.

ginal så att Sverige inte riskerar att fällas i Europadomsto
len, säger han.

INVÄNTA DOMSTOLARNA

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, delar Igna
cio Vitas uppfattning om att lagstiftaren har lagt uppgiften 
att säkerställa att den nya lagen är förenlig med konven
tionerna i knäet på asylhandläggarna på hans myndighet.

– Det här är en jätteutmaning, men sådana är vi vana 
vid. Plötsligt ska våra medarbetare ge sig in i och kunna 
konventionsjuridik. För att säkerställa att besluten är för
enliga med Sveriges konventionsåtaganden har vi skrivit 
ett ställningstagande om Europakonventionens artikel 8 
och artikel 3, utifrån den praxis som finns från domsto
larna. Därutöver är vi inte mogna för att skriva styrdo
kument som utvecklar praxis, och är därför tvungna att 
invänta vad domstolarna säger. Både vi och domstolarna 
kommer nog att treva oss fram i avvaktan på att Migra

tionsöverdomstolen slutligen säger någonting, säger 
Fredrik Beijer och tillägger:

– Eftersom svenska jurister inte är vana vid hur man 
angriper de internationella konventionerna, kanske vi 
skriver ett metodstyrdokument där vi i stället för att ge 
svaren vägleder i hur man tolkar de internationella kon
ventionerna.    

NY RÄTTSKULTUR

Advokat Ignacio Vita menar att han själv och andra svens
ka jurister är fostrade i en rättskultur där det finns ett rätt 
svar på en juridisk fråga, alla juridiska begrepp är definie
rade i förarbeten eller i praxis.

– Men så fungerar inte Europakonventionen. Den är 
mer som en grundlag med begrepp som handlar om att 
skydda vissa grundläggande kärnvärden i demokratiska 
rättsstater. Vi behöver tolka och argumentera utifrån de 
olika begreppen, som är oklara i varje enskild situation. 

Fredrik Beijer.
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Därför måste vi behärska konventionsjuridikens särart, 
som skiljer sig från den svenska på väsentliga punkter. 
Och det blir en mycket friare och offensiv argumenta
tionsteknik, som vi måste lära oss. 

SE MÖJLIGHETERNA

Ignacio Vita betonar att det är viktigt att advokatkåren 
inte drabbas av någon uppgivenhet inför att lagstiftning
en i Sverige och på flera håll i Europa dras ner till en ab
solut miniminivå. 

– Utvecklingen innebär en 
maktförskjutning från politiken 
till juridiken. Domstolarnas roll 
att säkerställa att asylsökandes 
rättigheter garanteras blir tydli
gare. I den situationen har vi ad
vokater en central roll. Vår argu
mentation och vår hantering av 
konventionsjuridiken kommer 
sannolikt att få en stor betydelse 
för hur framtiden ter sig, säger 
han och tillägger:

– Men den här situationen 
kräver också myndigheter och 
domare med integritet, för jag 
har nog aldrig sett en proposi
tion som är så tydlig i vad den 
vill åstadkomma: Vi vill inte ha 
hit människor, de ska utvisas. 
Jag hoppas att svenska domstolar 
nu står upp för konventionerna. 
Att de blir konventionernas nya 
vakthundar. 

FLER KLIENTER

Stockholms Asylbyrå är den enda advokatbyrån i Sverige 
som enbart arbetar med asyl och migrationsrätt. En av 
medarbetarna på Stockholms Asylbyrå är advokat Hanna 
Lundberg.

– Det är redan i dag många klienter som vänder sig till 
oss, och vi räknar med att det kommer att bli än fler när 
Migrationsverket påbörjar handläggningen av de ären
den som registrerades förra hösten. De klienter som jag 
möter ställer många frågor kring den nya lagen. Den har 
skapat en stor otrygghet och oro bland dem. Många und
rar om de kommer ha möjlighet att återförenas med sin 
familj, säger Hanna Lundberg.

Hon tror att byrån förutom att de kommer att få fler kli
enter som behöver hjälp att klaga på sina beslut till följd 
av den nya lagen, även kommer att få en allt viktigare roll 
i deras arbete som offentliga biträden. Hanna Lundberg 
framhåller att det är viktigt att hon och andra offentliga 
biträden i större utsträckning informerar sina klienter 

om betydelsen av att erhålla flyktingstatus, eftersom 
denna inte bara har betydelse för uppehållstillståndets 
längd, utan även deras möjlighet till familjeåterförening. 

– Det är viktigt att våra klienter får den här informa
tionen. Vi kan inte förlita oss på att Migrationsverket 
ger information om att man i många fall har rätt till ett  
offentligt biträde i mål som rör överklagande av status
förklaring. Det är även viktigt att informera om att deras 
anhöriga numera måste ansöka om familjeåterförening 
inom tre månader efter beviljad flyktingstatus, annars 

kommer de omfattas av försörj
ningskravet, vilket är en ytterli
gare omständighet som kan sätta 
stopp för en återförening, säger 
hon.

UNDERMÅLIGA ASYLBESLUT

Migrationsverket har till följd av 
de senaste årens stora flykting
tillströmningar anställt tusentals 
personer. I dag har myndigheten 
omkring 8 000 anställda, varav 
omkring 1 700 av dem arbetar 
inom asylprövningen. För tre år 
sedan var de 625 årsarbetskraf
ter som arbetade med asylpröv
ningen. Fredrik Beijer, rättschef 
på Migrationsverket, menar att 
den stora nyrekrytering som 
myndigheten har gjort har inne
burit att de fått en lägre lägsta
nivå i handläggandet. Migra
tionsverket menar att vart femte 
ärende brister i beslutsresone
manget och därmed finns risk 

för att fel begås.
– Det är ett utfall av att vi har väldigt många nya med

arbetare. Vi har nästan tredubblat antalet medarbetare 
på några år, och för många av dem är det första jobbet 
som tjänsteman. Många nya känner sig osäkra, och den 
osäkerheten speglar sig i att vi har en lägre produktivitet i 
dag, det fattas färre beslut per tjänsteman än tidigare. Jag 
hävdar att ju kunnigare och tryggare i bevissituationerna 
en medarbetare är, desto fler beslut kan han eller hon 
fatta, säger Fredrik Beijer och tillägger:

– Vi märker i våra uppföljningar att vi ibland svajar 
i bevisprövningen då bevisningen ska vägas samman i 
ärendet och slutsatser ska dras. Där kan vi bli bättre. Vi 
har därför sökt och fått EUmedel för att stärka medarbe
tarna i detta.

Hanna Lundberg menar att hon i sin kontakt med Mig
rationsverket märker av den osäkerhet och de brister 
som Fredrik Beijer beskriver. 

” Det är redan i dag 
många klienter som 

vänder sig till oss, och 
vi räknar med att det 
kommer att bli än fler 
när Migrationsverket 

påbörjar handlägg- 
ningen av de ärenden 

som registrerades förra 
hösten. De klienter som 
jag möter ställer många 

frågor kring den nya 
lagen. Den har skapat 
en stor otrygghet och 

oro bland dem.”
Hanna Lundberg

Hanna Lundberg.
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– Jag tycker mig märka en skillnad hos Migrationsverket 
med fler undermåliga beslut som innehåller slentrian
mässiga bedömningar och brister i beslutsmotiveringen, 
säger Hanna Lundberg och tillägger:

– I den nya lagen har lagstiftaren underlåtit att ta ställ
ning till om lagen strider mot internationella konventio
ner och förpliktelser, och i stället har man delegerat den 
här frågan till Migrationsverket och migrationsdomstolar
na. Det är juridiskt stora utmaningar, som åläggs redan 
ansträngda myndigheter. 

Hanna Lundberg konstaterar att Migrationsverket har 
många nya och oerfarna handläggare som kommer att 
behöva göra allt svårare juridiska bedömningar.  

– Där har vi advokater ett stort ansvar att arbeta proak
tivt, vara duktiga på konventionsjuridik och internatio
nell rätt och argumentera kreativt för våra klienters rät
tigheter utifrån tillämpliga internationella konventioner. 
Vi kan inte förlita oss på att Migrationsverket och migra
tionsdomstolarna gör detta. Här har vi en möjlighet att 
genom vår argumentation påverka praxis, säger Hanna 
Lundberg.

OVISS FRAMTID

Den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft i juli i år är 
tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år. Men advoka
terna Hanna Lundberg, Petter Aasheim och Ignacio Vita 
är allihop oroliga att de inte kommer att återse den ordi
narie utlänningslagen som de känner den. EUkommis
sionen vill nämligen att den europeiska asyl och flykting

politiken ska harmoniseras mellan EU:s medlemsstater 
när det gäller mottagandet av asylsökande, bedömningar 
av asylansökningar och utformningen av det skydd som 
beviljas. Det kan komma att innebära att de nuvarande 
direktiven som möjliggör för medlemsstater att ha mer 
förmånliga bestämmelser tas bort, och i stället ersätts 
med bindande förordningar. Advokatsamfundet riktade 
i sitt yttrande till Justitiedepartementet i oktober allvar
lig kritik mot flera delar i EUkommissionens förslag om 
skyddsgrundsförordning. Bland annat påpekades att för
slaget på flera punkter strider mot barnets bästa, samt att 
bestämmelserna i förslaget inte når upp till kraven om 
transparens, proportionalitet och förutsägbarhet, samt 
de principer som kännetecknar en rättsstat.

– Jag är rädd att vi inte kommer att återse den ordinarie 
utlänningslagen, säger Petter Aasheim. Det arbete som 
pågår med nya förordningar komma att omöjliggöra för 
enskilda stater att bevilja permanenta uppehållstillstånd, 
och nu när man börjar närma sig den lägsta nivån som 
Europarätten tål, så kan den försämras om man sänker 
ribban ytterligare i förordningsarbetet. Det är en otäck 
tanke.

Även Ignacio Vita är bekymrad inför framtiden.
– Det är möjligt att Sverige offrar de permanenta uppe

hållstillstånden för att få ett gemensamt system i EU. Om 
så blir fallet kommer de asylsökandes rättigheter helt och 
hållet att formas av vår möjlighet att på ett framgångsrikt 
sätt argumentera konventionsrättsligt. Vi måste helt en
kelt bli bra på det, säger han. n

”Utmaning 
utan mot
stycke”
– vänd!

Fokus Nya asylregler 

Ignacio Vita oroar sig för 
att svenska myndigheter 
kommer att förhålla 
sig passivt avvaktande 
och invänta praxis från 
Europadomstolen och 
EU-domstolen innan de 
förklarar ett visst beslut 
som konventionsstridigt.
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2016: 30 000
2015: 162 877
2014: 81 301
2013: 54 259
2012: 43 887
2011: 29 648

Källa: 
Migrationsverket

ANTAL 
ASYLSÖKANDE 
TILL SVERIGE
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”Utmaning 
utan motstycke”
Migrationsdomstolarna räknar med kraftig 
måltillströmning till följd av den nya lagstift
ningen. 2017 väntas de ta emot över 25 000 
asylmål jämfört med knappt 7 500 mål 
under år 2015. 

 Den nya asyllagstiftningen 
tillsammans med till
strömningen av asylsö

kande under 2015 väntas medfö
ra att betydligt flera än tidigare 
år överklagar Migrationsverkets 
beslut. Under 2017 förväntas 
därför migrationsdomstolarna 
ta emot över 25 000 asylmål 
jämfört med knappt 7 500 mål 
under år 2015.

– Vi har aldrig varit med om 
någon liknande tillströmning 
förut. Det här är en utmaning 
som saknar motstycke för oss, 
säger Maria Isaksson.

Maria Isaksson är chef för 
avdelningen HR och kommunikation på Domstolsverket 
och ordförande i styrgruppen för projektet Målökning i 
migrationsdomstolar. 

– Vi startade det här projektet i början av året då vi för
stod att den stora flyktingtillströmning som kom i slutet 
av 2015 så småningom kommer att landa hos migrations
domstolarna. Frågan var när, var och i vilken omfattning 
målen kommer att komma till migrationsdomstolarna, 
säger hon.

I dag kan Domstolsverket se att en målökning har bör

jat komma. Redan under årets första nio månader ökade 
antalet migrationsmål till domstolarna med 35 procent 
jämfört med samma period året innan. Domstolsverkets 
senaste prognos talar om en fördubbling av ärenden fram 
till 2018, jämfört med 2015.

– Vi pratar i magnituden från drygt 20 000 migrations
mål år 2015 till mer än det dubbla. Under våren 2017 vän
tas den stora måltillströmningen komma till migrations

domstolarna för att sedan hålla 
i sig under de närmaste åren. Vi 
räknar med att det kommer att 
vara så här över 2018 och även i 
viss mån 2019. Osäkerhetsfakto
rerna blir större ju längre fram 
vi blickar, säger Maria Isaksson.

DUBBLERAD BEMANNING

En dubblering av ärenden kom
mer också att kräva en dubb
lering av bemanningen på 
migrationsdomstolarna. Från 
omkring 300 medarbetare till 
ungefär 600, varav omkring nya 
60 domare behövs.

– Det är inte alldeles enkelt 
att alltid hitta rätt kompetens. 

Vi konkurrerar med aktörer såsom Migrationsverket 
som också behöver stärka bemanningen, ofta med juris
ter. Men någon gång under våren 2017 hoppas vi kunna 
vara fullt bemannade. En stor utmaning är att om några 
år kommer antalet mål att minska, samtidigt som vi inte 
kan tillsvidareanställa domare och sedan avveckla dem. 
Det har medfört att vi har behövt tänka på nya och andra 
sätt, och vi kommer bland annat att använda förstärk
ningsstyrkan med 20 domare, som placeras där de bäst 
behövs, säger Maria Isaksson.

Migrationsdomstolarna räknar med 
kraftig måltillströmning under 2017 
till följd av den nya lagstiftningen och 
det stora antalet asylsökande 2015.

Maria Isaksson.
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”Vi pratar i magnituden 
från drygt 20 000  

migrationsmål år 2015 
till mer än det dubbla. 

Under våren 2017  
väntas den stora måltill- 
strömningen komma till  
migrationsdomstolarna 
för att sedan hålla i sig 

under de närmaste åren.”
Maria Isaksson
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Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. 
Ibland kan det också vara svårt att finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett  
förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet av rättsområdet nyttjanderätt till  

fast egerndom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen. 
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även  

i andra situationer där behov föreligger av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt.  
(Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

RÄTTSUTLÅTANDEN
rörande nyttjanderätt till fast egendom

● hyresrätt    ● arrenderätt    ● bostadsrätt
● annan nyttjanderätt till fast egendom

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26

STORA PENSIONSKULLAR

Domstolsverket genomför även utbildningsinsatser för 
att domare från de allmänna domstolarna ska kunna 
avlasta migrationsdomstolarna genom att döma i mig
rationsmål. Maria Isaksson menar att det på vissa håll i 
landet kan innebära att de inlånade domarna lämnar en 
tom stol efter sig på en allmän domstol.

– Men det har också varit en målminskning på vissa 
domstolar i landet. Och då kan man lämna ifrån sig ar
betskraft. På de större domstolarna vet vi att det är pen
sionsavgångar om två, tre år. Då kan man genom perso
nalplanering se att det går att släppa iväg en domare och 
anställa en ny och därmed bibehålla bemanningen, men 
sedan när målpuckeln är över så går personen i pension 
och balansen är den rätta igen.

Maria Isaksson på Domstolsverket menar att det i den
na situation rentav är lite tacksamt att det är stora pen
sionsavgångar inom några år bland svenska domare.

– Vi har också sett att det numera finns en viss omsätt

ning bland domare, att det inte i samma utsträckning 
som tidigare är ett jobb som man har för resten av livet. 
Det är delar i ett gigantiskt pussel som vi lägger. Pusslet 
kommer att bli ännu större efter årsskiftet när möjlighe
terna öppnar sig för migrationsdomstolarna att fördela 
mål sinsemellan, säger hon.

FLER STATUSMÅL

Migrationsdomstolen i Malmö väntas under 2017 ta emot 
omkring 7 000 av de drygt 25 000 asylmål som migra
tionsdomstolarna prognosticerat. Det är fler än tre gång
er så många som under 2015, förklarar Lars Sjöström, 
lagman vid Förvaltningsdomstolen i Malmö.

– Vi förväntar oss framför allt asylmål där man vill över
klaga avslag. Men också så kallade statusmål. Sådana mål 
förekom knappt förut, men vi tror att de kommer att bli 
vanligare, säger han.

För att möta den måltillströmning som väntar under 
2017 har Förvaltningsdomstolen i Malmö nyrekryterat 

» 
  ”Den här nya lagen är dels hastigt tillkommen, dels skriven på ett sätt                      som skapar bedömningsfrågor. 

Sveriges                      internationella åtaganden är en väldigt omfattande materia.”   Lars Sjöström

Lars Sjöström.
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Torsten Kreuger 1884–1973

En närmare presentation av boken fi nns på magnusullman.com
Du kan beställa boken på tel: 0708 1919 29 eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se

Boken levereras med en inbetalningsavi till angiven adress. Priset inkluderar porto och emballage. 
För leverans till adress i utlandet tillkommer extra porto med 90 kr.

Bokförlaget Magnus Ullman

Affärsmannen, tidningsmannen, rättskämpen, naturvännen och båtentusiasten

Advokat Magnus Ullman skildrar i denna bok en 
av våra största rättsskandaler genom tiderna, det sk 
Högbroforsmålet mot Torsten Kreuger på 1930-ta-
let, i Kreugerkraschens kölvatten. I boken skildras 
även rätte gångarna mot VDn i Skandinaviska 
Banken, Oscar Rydbeck och VDn i AB Kreuger 
& Toll, Krister Littorin. Alla tre satt av sina straff 
på Centralfängelset på Långholmen i Stockholm. 
Boken innehåller i övrigt en utförlig skildring av 
dessa personer och är rikt illustrerad med ett stort 
antal målningar och fotografi er. En praktbok. 
Pris: 385 kr

Aff

och väntas i slutet av 2016 vara omkring 320 medarbetare 
jämfört med mer normala 250. 

– Det här är en nivå som är väldigt mycket lägre än om 
vi hade tagit Migrationsverkets prognoser på allvar. Vi är 
lite skeptiska till dem. Deras siffor kring vilket arbete de
ras beslut ger domstol har ofta varit överdrivet. Men vi 
står väl rustade, säger Lars Sjöström. 

Lagmannen berättar att de har haft påtagliga bekym
mer att finna plats åt de vid årsskiftet omkring 70 nya 
medarbetarna. 

– Vi har fått lokalproblem och har hyrt mer och mer lo
kaler i kvarteret. Från och med december i år kommer vi 
även att hyra in oss i ett annat hus på andra sidan gatan. 
En synpunkt som kommit från de nyanställda har faktiskt 
varit att de vill ha karta för att hitta i lokalerna, säger Lars 
Sjöström.

ENHETLIG RÄTTSTILLÄMPNING

För att såväl nya som gamla medarbetare ska kunna 

orientera sig i den nya lagstiftningen genomför Förvalt
ningsdomstolen i Malmö tillsammans med Förvaltnings
domstolen i Göteborg under hösten en utbildningssats
ning kring den nya lagen och de bedömningsfrågor som 
lagstiftaren har lämnat åt rättstillämparen rörande säker
ställande av konventionsåtaganden.

– Den här nya lagen är dels hastigt tillkommen, 
dels skriven på ett sätt som skapar bedömningsfrågor. 
Sveriges internationella åtaganden är en väldigt om 
fattande materia som inkluderar alltifrån barnkon 
ventionen, som är väldigt allmänt hållen, till Europa 
konventionen, som framför allt kommer att hamna i 
 fokus. Inom ramen för domstolsakademien kommer vi 
därför att ha seminarium, som jag leder, där vi för att 
få en enhetlig rättstillämpning samlar två domare från 
de olika migrationsdomstolarna för att diskutera rätts 
liga frågor som vi sedan tar vidare för ytterligare öv
ningar med medarbetarna på respektive domstol, säger 
Lars Sjöström. n

Skuggsamhället 
befaras växa 
sig större
– vänd!

» 

  ”Den här nya lagen är dels hastigt tillkommen, dels skriven på ett sätt                      som skapar bedömningsfrågor. 

Sveriges                      internationella åtaganden är en väldigt omfattande materia.”   Lars Sjöström
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Fokus Nya spelregler

» 

En stor andel av dem som får avslag på sin 
asylansökan lever som papperslösa i Sverige. 
Röda Korset befarar att den nya asyllag
stiftningen kommer skapa ett ännu större 
skuggsamhälle. 

 2014avslogs 18 procent av Migrationsverkets 
asylärenden. Personerna har då två val: 

acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga. Men 
långt ifrån alla som får ett lagakraftvunnet beslut om 
av eller utvisning återvänder självmant till sitt hemland. 
Under 2014 avvek 7 350 – 39 procent – av de asylsökande 
som fick ett lagakraftvunnet beslut om av eller utvisning.

– Det finns ingenting som tyder på att andelen avvi
kande minskat sedan dess. Vår bestämda uppfattning är 
snarare att den ökar, säger Ewa Jonsson, sakkunnig inom 
migration på Röda Korset som skrivit rapporten Avslag på 
asylansökan – återvändande. 

Det är svårt att beräkna hur många papperslösa och 
gömda människor som finns i Sverige. Enligt ungefärliga 
beräkningar uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 
papperslösa personer i landet, i det så kallade skuggsam
hället.

– De här människorna lever kringflackande och oroliga 

liv där de bor några veckor åt gången hos släktingar, vän
ner och bekanta. Skuggsamhället blir allt större. Det var 
tidigare koncentrerat till storstäderna, men vi upplever 
att det har blivit mer och mer av ett riksproblem, säger 
Ewa Jonsson.

Röda Korset befarar att restriktivare asyllagstiftning 
såsom den nya tillfälliga asyllagen tillsammans med riks
dagens beslut att rätten till bistånd enligt lagen om mot
tagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer 
som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte 
längre går att överklaga, skapar ett ännu större skugg
samhälle.

– Vi har ännu inte sett full effekt av den nya asyllag
stiftningen, men vår uppfattning är att fler människor 
kommer att tvingas ut i kylan. Vi vet att det finns väldigt 
många människor som reste hit i hopp om uppehållstill
stånd och familjeåterförening som utryckt att de inte har 
för avsikt att återvända om de får avslag, säger hon.

Migrationsverkets beslut om avslag gäller normalt i fyra 
år. Därefter kan man i regel ansöka om asyl igen.

– För ett antal år sedan kunde personer som hade lyck
ats hålla sig undan i dessa fyra år få stanna, men så är det 
inte längre. I dag får personen nästan alltid samma beslut 
även andra gången. Jag vet människor som levt som pap
perslösa i Sverige i nästan åtta år, som väntar på att an
söka om asyl igen för tredje gången. De lär inte återvända 
den här gången heller, säger Ewa Jonsson. n

Skuggsamhället 
befaras växa sig större

Fokus Nya asylregler 
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2014 avvek 7 350 av de 
asylsökande som fick 
lagakraftvunnet beslut 
om av- eller utvisning.

Ewa Jonsson.



Bistår du vid donationer och testamenten och vill veta mer om SSMF och våra unika fördelar:
– SSMF finansierar inte bara forskning kring en viss sjukdom utan om alla sjukdomar.

– SSMF:s omkostnader är endast 5–6 % mot de flesta liknande organisationers 15–20 %.
Läs om Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning på ssmf.se eller ring oss på 08-33 50 61.

Gissa hur mycket Inga-Maja
och hennes syster testamenterade

till medicinsk forskning!

Systrarna Inga-Maja, på bilden, och Anna-Gerd Larsson skänkte det stora och väl förvaltade arvet efter 
sin pappa till SSMF för att användas inom svensk medicinsk forskning.

– Över 50 miljoner kronor? Gudrun Hållars, kansli chef 
på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, 
trodde knappt sina öron. En boutredare i Värmland 
ringde och meddelade att systrarna Inga-Maja och 
Anna-Gerd Larsson i Likenäs testamenterat så mycket 
pengar till svensk medicinsk forskning.
 Systrarna Larssons stora testamente var en kom-
bination av den förmögenhet som deras far, diverse-
handlaren Emil Larsson, byggt upp och det sparsam-
ma liv som systrarna själva levde.
 Emil Larsson, som var en sann entreprenör började 
tidigt handla med hudar och ökade steg för steg ut 
sortimentet med allt från specerier, spannmål och 
skog till kläder och hattar.
 Bara ett år efter att Emil Larsson sålt sitt livsverk 
1957 dog han. Då uppdagades det att Emil investe-
rat sina pengar väl – i stora skogsegendomar och i 
aktier i bolag som Ericsson, Volvo och Uddeholm.

  Emil efterlämnade också ett annat viktigt arv – 
sparsamhet. I en intervju i en lokaltidning sa den  äldre 
av Emils två döttrar, Inga-Maja:
 –Pappa predikade spar-
samhet för oss barn och hän-
visade ofta till bibelspråk.
 Eftersom både Inga-Maja 
och Anna-Gerd Larsson var 
barnlösa och inte ville att 
deras förmögenhet skulle gå 
till Allmänna arvsfonden skrev 
de tidigt ett gemensamt testa-
mente.
 När testamentet, efter Anna-Gerds och Inga-Majas 
bortgång, öppnades visade det sig att de testamen-
terat aktier, mark och fastigheter för över 50 miljoner 
kronor till medicinsk forskning via Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning, SSMF.

Systrarna Inga-Maja och  
Anna-Gerd Larsson.
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Debatt

Svenska skiljemän bör     bli mer proaktiva
Det är hög tid att advokater som sitter som skiljemän låter sig inspireras av de effektiva hand
läggningsverktyg som utvecklats inom internationella skiljeförfaranden och låter den passiva 
ad hochandläggningen förpassas till historien. Det anser advokat Rikard Wikström. 

 Varken lagen om skiljeförfa
rande (LSF) eller etablerade 
skiljedomsreglementen inne

håller många bestämmelser om själva 
förfarandet. Det framhålls ofta, med 
rätta, att den processuella flexibilite
ten i skiljeförfaranden och möjlighe
ten att anpassa handläggningen till 
de varierande förhållandena i varje 
enskild tvist är en av fördelarna med 
skiljeförfarande jämfört med dom
stolsförfarande. Av LSF följer dock 
uttryckligen att skiljemännen ska 
handlägga skiljeförfarandet opartiskt, 
ändamålsenligt och snabbt. 

Efter snart 15 års erfarenhet av 
svenska och internationella skilje
förfaranden kan jag konstatera att 
många svenska skiljemäns handlägg
ning är allt annat än ändamålsenlig 
och snabb och ofta avviker från vad 
som utgör standard i internationella 
förhållanden på ett sätt som varken 
gynnar förfarandets ändamålsenlig
het eller snabbhet. Låt mig förklara.

Det finns en mängd förfarandefrå
gor som aktualiseras i mer eller min
dre samtliga skiljeförfaranden, men 
som inte är reglerade. Några exempel 
på sådana frågor är:

l När ska vittnesattester och ex

pertutlåtanden ges in, alternativt när 
ska bevisuppgift anges?

l Hur ska parter och skiljenämnd 
hantera situationen att en part 
vill ge in en ytterligare inlaga eller 
bevisning, utöver vad som följer av 
tidsplanen?

l Hur ska skiljenämnden hand
lägga en begäran om utfående av 
skriftlig handling?

l Vad gäller om en expert eller ett 
vittne som skrivit ett utlåtande inte 
dyker upp till slutförhandlingen?

l Innebär ett avstående från rätten 
att korsförhöra en expert eller ett 
vittne att parten accepterar innehål
let i ingivna utlåtanden? 

många svenska skiljemän intar vad 
jag skulle vilja kalla en passiv ad hoc 
inställning till denna typ av frågor, 
det vill säga skiljenämnden får i 
samråd med partsombuden hantera 
dylika frågor om och när de aktualise
ras. Den enda aktiva handläggnings
åtgärden i skiljeförfarandets inle
dande skede är ofta att ordföranden 
ber partsombuden komma överens 
om en tidsplan och föreslå dagar för 
muntlig förhandling. 

Passiv handläggning resulterar 

enligt min erfarenhet regelmässigt 
i ”baktunga” skiljeförfaranden, det 
vill säga parterna väntar till sina sista 
inlagor med att åberopa bevisning 
och ge in omfattande expertutlåtan
den med mera, vilket i sin tur leder 
till ytterligare skriftväxling i vad som 
skulle ha varit skiljeförfarandets 
slutskede. Sådan ytterligare skrift
växling, alternativt icke schemalagda 
inlagor med nya omständigheter, 
grunder och bevisning kort före 
slutförhandlingen, leder inte sällan 
till inställda slutförhandlingar. I av
saknad av gemensamt överenskomna 
och beslutade processuella regler för 
skiljeförfarandet, tappar den passive 
skiljemannen ofta kontroll över för
farandet och odisciplinerade ombud 
tillåts mer eller mindre agera som de 
själva vill. När slutförhandlingen väl 
har ställts in är det inte ovanligt att 
den, till följd av fullbokade kalendrar, 
får flyttas fram 9–12 månader senare 
än vad som ursprungligen planerats 
och överenskommits. 

med all respekt menar jag att en 
sådan passiv handläggning inte är 
förenlig med LSF:s krav att skiljemän
nen ska handlägga skiljeförfarandet 
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ändamålsenligt och snabbt. Det 
behöver inte gå till på detta ickeän
damålsenliga och långsamma sätt. 

I internationella skiljeförfaranden 
är det numera standard att ordfö
randens första åtgärd är att skicka ut 
ett utkast till en tämligen 
omfattande procedural 
order no 1, i vilket förslag 
till vilka processuella regler 
som ska gälla i förfarandet 
lämnas till parterna, tillsam
mans med en uppmaning 
att de ska försöka gemen
samt komma överens om 
eventuella ändringar i ut
kastet samt fylla i datum för 
tidplanen och återkomma 
till skiljenämnden två–tre 
veckor senare. Om parterna 
har olika åsikter får de vid 
samma tidpunkt istället ge 
in sina separata förslag och 
argumentera för respektive 
ståndpunkt vid ett pro
cessuellt sammanträde, 
varefter skiljenämnden får 
fatta beslut och utfärda den 
processuella ordern. 

Genom att på detta sätt 
proaktivt lyfta diverse 
viktiga processuella frågor 
skapas typiskt sett förutsätt
ningar för ett effektivt skiljeförfaran
de. Till exempel brukar det i utkastet 
till procedural order no 1 anges att 
såväl muntlig som skriftlig bevisning 
ska åberopas redan i parternas första 
inlagor, så att efterföljande inlagor 
och bevisning faktiskt blir svar på vad 
som görs gällande i målet. 

Det brukar också anges att par
terna strikt måste följa de tider som 
gäller enligt den gemensamt över
enskomna tidsplanen, att anstånd 
endast lämnas om det finns syn
nerliga skäl och att en part som vill 

ge in en inlaga utöver vad 
som anges i den gemensamt 
överenskomna tidsplanen 
först måste begära lov från 
skiljenämnden och ange 
skälen för sin begäran. 

Naturligtvis kan en part, 
trots sådana processuella 
bestämmelser, välja att  
ändå ge in ickeschema 
lagda inlagor etc., men  
min erfarenhet är att när 
frågan väl har lyfts och 
gemensamt, skriftligen 
överenskommits i ett tidigt 
skede av skiljeförfarandet 
skapas en lojalitet mellan 
skiljenämnd och ombud 
som gör att det verkligen 
bara är i exceptionella 
situationer som avsteg från 
tidsplanen och bestämmel
serna inträffar.    

När det gäller edition, 
brukar utkastet ange att 
begäran om utfående av 
dokument ska ske i ett visst 

tidsspann och främst hanteras av 
parterna själva, genom att de fyller i 
ett så kallat Redfern schedule i vilket 
de begärda dokumenten/katego
rierna av dokument samt skälen för 
begäran och skälen för motpartens 
vägran att utge de begärda hand
lingarna, anges kortfattat, koncist 

och separat från övrig skriftväxling. 
Det ifyllda dokumentet överlämnas 
sedan till skiljenämnden som enkelt 
kan fatta beslut i frågan. Därigenom 
reduceras risken att edition stjälper 
tidsplanen.

Dessa enkla proaktiva åtgärder 
innebär typiskt sett att skiljeförfaran
det blir ”framtungt” och att tidspla
nen hålls. Handläggningen blir betyd
ligt mer förutsebar, ändamålsenlig 
och snabb än när skiljenämnden 
passivt inväntar hur partsombuden 
själva väljer att agera. Åtgärderna är 
också fullt förenliga med den grund
läggande principen om partsauto
nomi, eftersom parterna gemensamt 
kan stryka de processuella bestäm
melser i utkastet som inte överens
stämmer med deras förväntningar 
på skiljeförfarandets handläggning, 
alternativt, om parterna inte kan 
enas, för egen del argumentera för 
andra lösningar.  

domstolarna och lagstiftaren har 
tidigare inspirerats av handlägg
ningen i skiljeförfaranden, bland 
annat genom att införa bestämmelser 
i rättegångsbalken att en tidsplan ska 
upprättas i rättegångens inledande 
skede. Nu är det hög tid att vi advoka
ter som sitter som skiljemän låter oss 
inspireras av de effektiva handlägg
ningsverktyg som utvecklats inom 
internationella skiljeförfaranden och 
låter den passiva ad hochandlägg
ningen förpassas till historien. 

Rikard Wikström  
Advokat 

Rikard Wik-
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Barnkonventionen och     rättighetstänkandet
För advokater och andra som intresserar sig för skadeståndsrätt har lagförslaget att barn
konventionen genom inkorporering ska gälla som svensk lag en konkret civilrättslig betydelse: 
Genom att lagstiftningen skapar nya rättigheter kan det ge nya möjligheter till skadestånd 
av det allmänna. 

 Meningen är ju att barnkon
ventionen ska bli svensk lag, 
inte genom en ny lagtext 

utan genom inkorporering: Konven
tionens text förklaras gälla som lag 
här i landet. Det föreslås i ett betän
kande av Barnrättighetsutredningen 
(SOU 2015:19), som fått ett positivt 
mottagande på de flesta håll och 
sannolikt kommer att genomföras. 
Barnet ska få en mängd rättigheter 
av olika slag som närmare anges i 
texten. Det betyder naturligtvis en 
allmän förstärkning av barnets ställ
ning i olika situationer, och diskus
sionen i betänkandet uppehåller sig 
främst vid den sidan av reformen. 
Men för advokater och andra som 
intresserar sig för skadeståndsrätt har 
lagförslaget en särskild, mera konkret 
civilrättslig betydelse: Genom att lag
stiftningen skapar nya rättigheter kan 
det ge nya möjligheter till skadestånd 
av det allmänna. 

Det sammanhänger med det nya 
sättet att resonera i skadeståndsrätts
liga sammanhang, särskilt i fråga om 
det allmännas ansvar. Traditionellt 
har ju den första tanken varit när en 
sådan fråga kommit upp: Har skadan 
vållats oaktsamt (eller kanske rentav 
uppsåtligen) av någon myndighet? 
Culparegeln har dominerat tänke
sättet. Men idag är det ofta snarare 

en annan fråga som ställs: Har en 
rättighet blivit kränkt? Då behöver 
man inte på samma sätt bekymra 
sig om fel eller försummelser från 
statens eller kommunens sida. Det 
allmänna kan ändå bli ansvarigt på 
grund av rättighetskränkningen. Det 
är en följd av HD:s välkända praxis, 
som utvecklats i en rad prejudikat 
under det senaste decenniet rörande 
överträdelser av Europakonventio
nen. Skadestånd – till och med ideellt 
skadestånd – har utdömts från staten 
och någon gång från kommun, i flera 
fall utan att någon oaktsamhet har 
konstaterats hos någon myndighet. 

Det här sättet att resonera gäller 
ju inte bara överträdelser av Euro
pakonventionen. En formell grund 
för denna praxis har ju från början 
varit artikel 13 i konventionen, som 
föreskriver att den vars rättigheter 
kränkts ska ha tillgång till ett effektivt 
rättsmedel – framför allt skadestånd. 
Men ett liknande resonemang har 
förts i en situation där en motsva
rande regel saknas. I det omdiskute
rade avgörandet NJA 2014 s. 323 var 
det inte Europakonventionen utan 
en rättighetsregel i grundlagen som 
överträtts: En person hade berövats 
sitt medborgarskap i strid med 2 kap. 
7 § andra stycket regeringsformen. 
HD ålade staten att betala ideellt 

skadestånd utan att åberopa något 
vållande på statens sida.

Det är alltså tydligt att överträdelse 
av en rättighet av det här slaget kan 
medföra skadeståndsansvar – till och 
med strikt ansvar – för det allmänna 
utan att lagstöd finns vare sig för ska
deståndsskyldighet eller för att ideell 
skada ska ersättas. Ett ansvar för fel 
eller försummelse vid myndighetsut
övning finns ju redan enligt 3 kap. 2 § 
skadeståndslagen, men HD:s rättstill
lämpning går längre – både i fråga om 
förutsättningar för skadestånd och 
när det gäller ideell ersättning.

Mot denna bakgrund öppnar 
barnkonventionens inkorporering 
nya spännande perspektiv, särskilt 
för dem som specialiserat sig på 
frågor om mänskliga rättigheter. Kan 
barn vars rättigheter kränkts åberopa 
ett liknande strikt ansvar för det 
allmänna som vid överträdelse av 
Europakonventionen, kanske rentav 
för ideell skada? 

Konventionen anger som sagt en 
rad rättigheter för barnet som utför
ligt beskrivs i 41 artiklar. En grund
läggande princip är till en början att 
barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid olika åtgärder som rör 
barnet. Sedan kommer en lång rad 
preciserade krav på det allmänna. De 
rör inte bara skydd för barnet i olika 
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hänseenden, till exempel mot olika 
övergrepp och vanvård, utan barnet 
tillförsäkras också en rad förmåner 
av ekonomiskt, socialt och kulturellt 
slag, såsom bästa uppnåeliga hälsa, 
social trygghet, utbildning i olika 
hänseenden, vila, fritid, 
lek, rekreation och kultu
rell verksamhet. Kraven 
på staten är formulerade 
på olika vis. Ibland tycks 
konventionen närmast före
skriva en absolut rätt eller 
ett absolut skydd för barnet, 
till exempel när det gäller 
rätt till namn, medborgar
skap och yttrandefrihet; 
det gäller då till stor del 
rättigheter som garanteras 
också i Europakonven
tionen. Ibland ska det 
allmänna ”erkänna” barnets 
rätt att exempelvis åtnjuta 
sjukvård och rehabilitering 
eller handikappade barns 
rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv och särskild 
omvårdnad. Ibland sägs att 
staten ska säkerställa visst 
skydd ”till det yttersta av sin 
förmåga” eller ”vidta alla 
tänkbara åtgärder” i visst 
syfte, ibland ska staten bara ”göra sitt 
bästa” för att säkra barnets rätt eller 
vidta (alla) lämpliga lagstiftningsåt
gärder i sådant syfte, eller ”främja”, 
”uppmuntra” eller ”sträva efter” viss 
utveckling till förmån för barnet. 
Om något konsekvent regelsystem 
är det inte fråga – snarare får man 
intrycket att konventionens författare 
försökt undvika en alltför enformig 
rättighetskatalog genom att i största 
möjliga utsträckning variera uttrycks

sättet. Det gör förstås den juridiska 
texten något mindre tråkig att läsa 
– om nu någon vill läsa den rakt ige
nom – men samtidigt betydligt mera 
problematisk att tillämpa. 

Det verkar alltså inte troligt att man 
närmare tänkt på skade
ståndsfrågorna vid förfat
tandet. Man har väl inte 
kunnat bortse från frågan, 
vad som händer ifall inte 
lagstiftaren och myndighe
terna uppfyller de krav som 
konventionen ställer, men 
inget tyder på att skade
ståndsansvaret då ansetts 
särskilt viktigt. Att märka är 
att konventionen saknar en 
sådan regel om rättsmedel 
när en rättighet har över
trätts som finns i artikel 13 
i Europakonventionen: här 
har man inte följt den äldre 
konventionen. Det är ovisst 
om avvikelsen skett medve
tet med tanke på rätten till 
skadestånd, men man kan i 
varje fall konstatera en viss 
skillnad i utgångsläget för en 
skadeståndstvist.

Rätten till skadestånd kan 
alltså ställa till åtskilliga pro

blem. Man kunde tycka att lagstifta
ren borde försöka lösa dem samtidigt 
som konventionen blir svensk lag. 
Barnrättighetsutredningen har också 
framhållit att frågan bör uppmärk
sammas i Regeringskansliets fortsatta 
arbete, fast den har inte tagit ställ
ning till hur lösningen bör bli. Det 
sägs också att skadeståndsfrågan kan 
övervägas i efterhand, efter inkorpo
reringen av konventionen. Man kan 
gissa att det blir så – bland annat där

för att lagstiftningsarbetet nu ankom
mer på Socialdepartementet, medan 
en kvalificerad skadeståndsfråga av 
detta slag rimligen hör hemma under 
Justitiedepartementet. Det kan dröja 
länge innan en skadeståndsregel blir 
lagfäst. Dessförinnan får rättstillämp
ningen ta hand om problemen. Och 
här blir HD:s inställning förstås avgö
rande – bland annat så att en regering 
knappast vill lägga fram ett lagförslag 
som ger barnet sämre möjligheter till 
skadestånd än HD gjort i sin praxis.

hur kan då hd väntas se på dessa 
nya skadeståndsfrågor? Blir rättig
hetstänkandet aktuellt också här? 
Rättsfallet från 2014 om det mistade 
medborgarskapet visar ju att HD inte 
fäst avgörande vikt om en skade
ståndsregel finns i den överträdda 
författningen. Å andra sidan är 
domen i det målet så pass försiktigt 
skriven att den inte ger någon upplys
ning om HD:s inställning till andra 
överträdelser av regeringsformen, 
än mindre till överträdelser av andra 
konventioner än Europakonventio
nen. Som bekant har HD på senare 
år inte sällan övergett sin tidigare 
försiktiga hållning bland annat på 
skadeståndsrättens område – man 
hänvisar inte på samma sätt som förr 
till lagstiftningsmöjligheten när det 
gäller att avhjälpa ett otillfredsstäl
lande rättsläge, utan man avhjälper 
det själv. Men kan man vänta sig en 
sådan inställning också när det gäller 
barnkonventionen? 

För detta krävs det åtskilligt med 
friskt mod och hoppfull håg hos dom
stolen. Man kan inte komma ifrån 
att barnkonventionen passar illa att 
läggas till grund för ett skadestånds
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ansvar. Inte heller Europakonventio
nen är förstås så lyckad från denna 
synpunkt, och än mindre regerings
formen; här verkar tanken på ett 
skadestånd knappast ha bekymrat 
grundlagsförfattarna när reglerna 
formulerats. Men ett ansvar grundat 
på barnets rättigheter lär vålla ännu 
besvärligare problem. Barnkonven
tionen ger som sagt exempel på ett 
myller av formuleringar, som alla 
tycks uttrycka skiftande krav på 
regering och myndigheter i olika fall, 
och därmed får också barnets rätt en 
mycket varierande innebörd.

det är klart att vi får veta litet mer 
om rättsläget när det så småningom 
kommer en dom av HD om skade
stånd i någon av dessa situationer; 
fast det kan dröja länge efter det att 
lagstiftningen trätt i kraft. Vägrar HD 
att likställa kränkningar av barnets 
rätt med överträdelser av Europakon
ventionen så minskar problemen på
tagligt, fast de försvinner naturligtvis 
inte. Ansvaret för fel eller försummel
se vid myndighetsutövning står kvar. 
Kommer däremot HD att erkänna 
ett strikt ansvar för överträdelse av 
barnets rättigheter så har vi hamnat 
i en skadeståndsrättslig vildmark där 
knappast ens de mest ambitiösa dom
skäl av HD kan visa vägen. HD har ju 
på senare år varit frikostig med ut
talanden även i rättsfrågor som legat 
utanför tvisten i målet – alltså ”obiter 
dicta” – men frågan är om HD kan, 
vill eller vågar ge några allmänna 
anvisningar för bedömningen i olika 
tänkta fall i ett sådant avgörande. Det 
skulle kräva mera ingående analyser 
av möjliga överträdelser än vad som 
ryms inom domstolens ordinära verk
samhet. Snarare blir det arbetsvilliga 
rättsvetare som får systematiskt gå 
igenom de olika situationer där det 
strikta ansvaret kan komma i fråga. 
Men också det tar sin tid.

Ett sådant ansvar för överträdelse 
av barnkonventionen skulle förstås ge 
ett välkommet skydd för illa behand
lade barn i olika asyl och social
ärenden. Samtidigt kan domen – som 
säkert kommer att uppmärksammas i 
massmedia – bli en signal för kritiska 

föräldrar att påminna sig allehanda 
orättvisor som deras barn råkat ut 
för från skolans, polisens eller andra 
myndigheters sida och med litet god 
vilja kan uppfattas som kränkningar. 
Man kan vänta sig att Justitiekanslern 
och kommunerna kommer att få 
syssla med åtskilliga intressanta men 
tidsödande skadeståndskrav. Men 
det får man nog räkna med också när 
det allmänna bara svarar för fel och 
försummelser; redan barnkonven
tionens inkorporering kan förstärka 
tendensen att uppfatta ovälkomna 
myndighetsåtgärder som skadliga och 
kränkande. 

Det är klart att ett strikt ansvar i 
detta läge kan anses ha en speciell 
fördel. En ofta kritiserad bestäm
melse i 3 kap. 7 § skadeståndslagen 
föreskriver att talan inte kan föras 
med anledning av beslut av bland an
nat regeringen och riksdagen om inte 
beslutet upphävs eller ändrats. Som 
redan framgått innebär barnkonven
tionen till stor del skyldigheter för 
staten att vidta allehanda åtgärder för 
att tillgodose barnens rättigheter. I 
dessa fall kan det inte bli fråga om an
svar på grund av lagstiftarens försum
melse att ge barnet tillräckligt skydd i 
olika situationer. En skadelidande får 
försöka hitta det egentliga felet hos 
någon lägre myndighet. Men grundas 
ansvaret inte på skadeståndslagen 
utan på överträdelse av en rättighet 
enligt konventionen kommer man 
runt denna begränsning. Man behö
ver inte ta upp frågan om lagstiftaren 
har brustit i omsorg och eftertanke 
– lika litet som man behöver göra det 
när svensk lag inte uppfyller Europa
konventionens krav. Det kan tyckas 
som ett tilltalande perspektiv för 
många engagerade advokater. 

ett strikt ansvar för överträdelse av 
barnkonventionen kan på detta vis 
framstå som ett glädjande framsteg 
från enskildas synpunkt men en 
besvärande komplikation i statens 
och kommunernas perspektiv. Det är 
tänkbart att regeringen och riksdagen 
finner saken så bekymmersam att 
man på ena eller andra sättet – ge
nom en lagregel eller möjligen genom 

motivuttalanden i samband med 
konventionens inkorporering – slår 
fast att konventionen inte kan läggas 
till grund för något strikt ansvar. 

Men, som sagt: Alla problem 
är inte avklarade på det viset. Ett 
skadeståndsansvar för fel eller 
försummelse kommer att ha nästan 
lika många variationer som ett strikt 
ansvar. Konventionstexten innehåller 
ju en mängd skiftande krav på det all
männa som kan grunda ett culpaan
svar. I ett barnperspektiv kan förstås 
läget ändå synas otillfredsställande 
jämfört med ett ansvar för kränkta 
rättigheter. Inte bara därför att den 
skadelidande måste visa oaktsamhet 
på myndighetens sida, utan också 
genom att det i regel inte går att få 
något ideellt skadestånd för kränk
ning. Huvudprincipen är ju att sådant 
skadestånd utdöms bara när det 
har stöd i lag: Visserligen gjorde HD 
undantag när det gällde kränkta rät
tigheter enligt Europakonventionen 
och regeringsformen, men ansvar 
enligt skadeståndslagen grundas inte 
på kränkta rättigheter. Och det är 
en väsentlig försvagning av barnets 
rätt: Den skada barnet lider brukar 
ju främst vara av ideellt slag (frånsett 
när barnets utbildning har fördröjts). 
Kanske kan HD av sådana skäl i vart 
fall tillåta en utvidgning av rätten 
till ideell skada när konventionen 
åsidosatts, men det är då fråga om 
ett undantag som är mindre naturligt 
än när skadeståndet grundades på 
Europakonventionen.

bland annat dessa komplikationer 
får domstolen fundera på när det blir 
dags att ta ställning till skadestånds
frågan. Har HD tillräckligt förtroende 
för regeringens handlingskraft på 
området kan det tänkas att man 
lämnar problemet om ett skärpt an
svar till lagstiftaren – det skulle man 
nog ha gjort i motsvarande läge för 
femton år sedan. Men det kan också 
hända att man för säkerhets skull tar 
saken i egna händer. Och vad det kan 
innebära är inte lätt att gissa.
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Framtidsfullmakter – ny      rättsfigur. 

Efterlängtad reform      eller oönskade risker?
Framtidsfullmakter ligger i tiden. Sannolikt kommer de att få stor betydelse för dem som 
vill i förväg bestämma vad som ska hända med de ekonomiska och personliga angelägen 
heterna när de inte längre kan besluta själva. Men på grund av det speciella med en framtids
fullmakt – att den ska träda ikraft när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga  
– kommer det att bli en hel del tillämpningsproblem och oklarheter. Det riskerar i slutänden 
att slå mot den enskilde.

 I nom kort införs ett helt nytt 
institut i svensk lag, nämligen 
så kallade framtidsfullmakter. 

Regeringen överlämnade i september 
2016 en lagrådsremiss med förslag 
till en särskild lag om framtidsfull
makter och en del följdändringar i 
annan lag. Lagrådet har yttrat sig och 
proposition väntas under senhösten 
eller kring årsskiftet 2016/2017. Lagen 
föreslås träda ikraft den 1 juli 2017. 

Härigenom ansluter sig Sverige till 
en rad länder, där framtidsfullmakter 
har vunnit insteg såsom en modern 
form av privat hjälpåtgärd för dem, 
som vill försäkra sig om att de i fram
tiden, när de själva inte längre kan 
fatta beslut, kommer att få den hjälp 
de vill ha med sina ekonomiska och 
personliga angelägenheter. 

Bakom införandet av ett system 
med framtidsfullmakter ligger dock 
inte bara önskemålen att det ska fin
nas enskilt anpassade hjälpåtgärder. 
Det finns också en uttalad tanke att 
ett sådant system ska avlasta det all
männa, eftersom behovet av godman
skap och liknande samhälleligt styrda 
hjälpåtgärder kommer att minska. 
Därigenom sker en del besparingar 
av kostnaderna för det allmänna. 

Samtidigt som lagförslaget om 
framtidsfullmakter föreslås även 
en slags behörighet för turordnade 
anhöriga när det gäller ordinära 
rättshandlingar med anknytning till 
den enskildes dagliga livsföring. Även 
den delen i lagförslaget väcker nog 
så intressanta principiella juridiska 
frågeställningar. Av utrymmesskäl 
behandlas de dock inte ytterligare i 
denna artikel.    

INNEBÖRDEN AV EN  

FRAMTIDSFULLMAKT

En framtidsfullmakt är en fullmakt 
från en person åt någon annan att ut
öva uppdrag åt fullmaktsgivaren efter 
en framtida tidpunkt, när fullmakts
givaren inte längre kan hantera sina 
angelägenheter. Fullmakten kan gälla 
personliga eller ekonomiska angelä
genheter. Den får inte avse medicinsk 
vård. Ekonomiska angelägenheter 
avser i första hand rättshandlingar 
på förmögenhetsrättens område. 
Personliga angelägenheter kan vara 
av olika slag och avse till exempel 
fullmaktsgivarens boende. Hit räknas 
dock inte vissa rättshandlingar av 
familjerättslig natur, såsom ingående 
av äktenskap och upprättande av tes

tamente. Sådana rättshandlingar kan 
inte omfattas av en framtidsfullmakt.

För att en framtidsfullmakt ska få 
verkan måste den dels vara upprät
tad på det sätt som krävs enligt den 
kommande lagen, dels ha trätt ikraft 
på visst bestämt sätt.

UPPRÄTTANDE

För upprättande av en framtidsfull
makt krävs det att fullmaktsgivaren 
har, som det uttrycks i den föreslagna 
lagtexten, förmåga att ta hand om 
sina angelägenheter och att han eller 
hon har fyllt 18 år. Uttrycket ”förmåga 
att ta hand om sina angelägenheter” 
ska inte uppfattas som liktydigt med 
rättshandlingsförmåga utan som en 
mer individuellt bestämd förmåga. 
Förmodligen har lagstiftaren avsett 
att förmåga att ta hand om sina 
angelägenheter är detsamma som 
beslutsförmåga (och bristande för
måga att ta hand sina angelägenheter 
detsamma som beslutsoförmåga). Be
slutsförmåga syftar på förmågan att 
fatta beslut om sina angelägenheter, 
personliga såväl som ekonomiska.

Eftersom upprättandet av en fram
tidsfullmakt kräver att fullmaktsgi
varen är 18 år och därtill har besluts
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förmåga kommer det inte att finnas 
möjlighet att upprätta en sådan 
fullmakt för den som redan före 18 
års ålder och fortsatt saknar besluts
förmåga. Endast om en sådan person 
längre fram skulle få beslutsförmåga 
kan han eller hon upprätta 
en framtidsfullmakt. På den
na punkt skiljer sig egentli
gen inte framtidsfullmakter 
från ordinära fullmakter. 
Också för upprättande av en 
ordinär fullmakt krävs det 
tillräcklig rättslig handlings
förmåga. 

Att fullmaktsgivaren vid 
upprättandet inte hade 
förmåga att ta hand om 
sina angelägenheter är en 
grund för ogiltighet hos 
fullmakten, även om detta 
inte uttryckligen sägs i den 
föreslagna lagtexten. Det 
bör finnas möjlighet att få 
till stånd en domstolspröv
ning av denna fråga.

Till skillnad från vad som 
gäller i flera andra länder 
innehåller den nya svenska 
lagen inget krav på att det till 
upprättandet av en fram
tidsfullmakt ska knytas en 
försäkran eller dylikt om fullmaktsgi
varens hälsotillstånd vid upprättande
tillfället. Det får bli en uppgift för den 
som vill föra talan om giltigheten av 
fullmakten att föra bevisning om detta.

Upprättandet av en framtidsfull
makt ska ske i viss form: skriftligt, 
underskrivet och under samtidig 
medverkan av två vittnen. Här har 
formkraven för upprättande av 
testamente tjänat som modell. Till 
formkraven får också räknas att det 

ska framgå av handlingen att det är 
en framtidsfullmakt, vem eller vilka 
som är fullmaktshavare (fullmäktige), 
vilka angelägenheter fullmakten 
omfattar och vilka villkor i övrigt 
som gäller. En konsekvens av att den 

kommande lagen stadgar att 
det i framtidsfullmakten ska 
anges vem som ska vara full
maktshavare är att det inte 
kommer att vara möjligt att 
till framtidsfullmaktshavare 
utse innehavaren eller mot
svarande.

Till fullmaktshavare kan 
bara utses en fysisk person. 
Det går bra att utse flera full
maktshavare parallellt eller 
successivt. Det kan förstås 
vara lämpligt att fullmaktsgi
varen redan i fullmakten be
stämmer vem som ska ta vid 
om en viss fullmaktshavare 
inte kan åta sig uppdraget 
eller att det i så fall anges ett 
tillvägagångssätt för att det 
ska tillkomma en ersättare.   

När det nämns villkor får 
man klart för sig att fram
tidsfullmakter, som är av 
helt privaträttslig natur, kan 
innehålla olika slags villkor, 

såväl till det yttre (den kan till exem
pel vara begränsad till vissa särskilt 
angivna rättshandlingar eller en viss 
tid), som sådana som är riktade till 
fullmaktshavaren (varvid det närmast 
blir fråga om befogenhetsbestäm
mande fakta).  

IKRAFTTRÄDANDE – TAGANDE I BRUK

Tidpunkten för när en framtidsfull
makt ska träda ikraft (Lagrådets re
kommendation: får tas i bruk) avgörs 

av när fullmaktsgivaren blir oförmö
gen att hantera sina angelägenheter 
på grund av sjukdom, psykisk stör
ning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande förhållande. Den som ska av
göra om ett sådant tillstånd har inträtt 
är fullmaktshavaren. Fullmaktshava
ren måste också ta ställning till om 
fullmakten är formenligt upprättad. 

Förutsättningarna för att en for
mellt giltig framtidsfullmakt ska träda 
ikraft är alltså två: dels att det finns 
ett medicinskt tillstånd eller liknande 
av angivet slag hos fullmaktsgivaren, 
dels att fullmaktsgivaren inte längre 
har förmåga att hantera sina angelä
genheter.

Det första huvudrekvisitet för när 
en framtidsfullmakt ska träda ikraft 
är det medicinska eller liknande 
tillstånd som fullmaktsgivaren kan 
komma att hamna i. Rekvisiten i den 
föreslagna lagen är desamma som 
de, vilka kan grundlägga godman
skap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken 
eller förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § 
samma lag. Detta är avsiktligt; insti
tutet framtidsfullmakt är tänkt som 
ett privaträttsligt komplement till 
godmanskap (och förvaltarskap). Av 
den anledningen har det ansetts vara 
av vikt att avgränsa institutet mot de 
hjälpåtgärder som utgörs av föräldra
balkens system av godmanskap och 
förvaltarskap. Den föreslagna lagen 
om framtidsfullmakter innehåller 
därför en bestämmelse som går ut på 
att en framtidsfullmakt saknar verkan 
i den utsträckning som godmanskap 
eller förvaltarskap anordnas för full
maktsgivaren. 

Det andra huvudrekvisitet för att 
en framtidsfullmakt ska träda ikraft 
är att fullmaktsgivaren har kommit 
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i en situation då han eller hon inte 
har förmåga att hantera sina ange
lägenheter såvitt dessa ryms inom 
framtidsfullmakten. Det ligger i sa
kens natur att oförmågan måste vara 
varaktig. En kortare tids oförmåga 
att hantera angelägenheterna räcker 
inte. I lagförslaget preciseras detta.

Oförmåga att hantera angelägenhe
ter (beslutsoförmåga) är inte liktydigt 
med brist på eller avsaknad av rätts
handlingsförmåga. Rättshandlingsför
måga bör uppfattas som ett juridiskt 
begrepp. Så är fallet inom ramen för 
lagstiftningen om förvaltarskap och 
godmanskap. Beslutsoförmåga är 
det mer praktiska begreppet och det 
är bedömningen i det enskilda fallet 
som avgör om den enskilde inte kan 
besluta om eller hantera sina angelä
genheter. 

Bedömningen av om fullmakts
givaren har kommit i ett sådant 
medicinskt tillstånd som krävs för 
att framtidsfullmakten ska träda 
ikraft (eller, med nutida lagspråk, 
om fullmaktsgivaren befinner sig i en 
sådan situation som avses) och därför 
är beslutsoförmögen ska göras med 
utgångspunkt i vad som kan utredas 
eller är känt om fullmaktsgivaren. 
Det är fullmaktshavaren som i första 
hand ansvarar för bedömningen, 
men lagförslaget ställer inte upp 
några närmare riktlinjer eller krav för 
hur detta ska ske. Även om det inte 
är fråga om en rättslig prövning av 
domstol får det emellertid förutsät
tas att fullmaktshavaren inhämtar 
tillräckligt underlag för att kunna ta 
ställning till om fullmaktsgivaren har 
blivit beslutsoförmögen på medicinsk 
grund. Fullmaktshavaren ska dock 
inte ha rätt att ta del av sekretessbe
lagda uppgifter om fullmaktsgivarens 
hälsa. Enligt lagförslaget ska det vara 
tillräckligt med en mindre djupgå
ende prövning, till exempel genom 
att fullmaktshavaren har en dialog 
med fullmaktsgivaren och dennes 
närmaste.

Ett av skälen till att fullmaktsha
varen inte ska behöva (eller kunna) 
göra någon långtgående utredning 
om fullmaktsgivarens medicinska 
tillstånd och eventuella beslutsoför

måga är att framtidsfullmakt är tänkt 
att vara ett i allt väsentligt privaträtts
ligt institut. Det är fråga om ett slags 
fullmakt, låt vara med en ny inne
börd. Fullmaktsreglerna bygger på att 
det är fullmaktshavaren som svarar 
för att han eller hon har en giltig 
fullmakt. Särskilt träder detta ansvar 
fram i förhållande till tredje man, 
varvid fullmaktshavaren kan bli ska
deståndsskyldig gentemot tredje man 
om han eller hon inte har en giltig 
fullmakt. Samma system kommer att 
gälla för en framtidsfullmaktshavare. 

Eftersom en framtidsfullmakt är 
tänkt att kunna hanteras på privat 
väg, där fullmaktshavaren är den som 
ska ansvara för att bedöma om för
utsättningarna för ikraftträdandet är 
uppfyllda, blir det normalt inte fråga 
om en rättslig prövning av någon 
myndighet av detta. Här skiljer sig 
framtidsfullmaktstanken från den om 
godmanskap och förvaltarskap, där 
allmän domstol har att ta ställning till 
och avgöra om de medicinska förut
sättningarna och hjälpbehov förelig
ger. Det kommer dock att finnas en 
möjlighet att få en rättslig prövning 
av huruvida framtidsfullmakten har 
trätt ikraft.  Fullmaktshavaren kan 
nämligen vända sig till domstol för att 
få detta prövat, något som närmast 
får antas komma att ske om det råder 
osäkerhet om kraven för ikraftträ
dande är uppfyllda eller om det finns 
skäl att anta att ikraftträdandet kan 
komma att ifrågasättas.

Lagrådsremissen berör inte ut
tryckligen frågeställningen vad som 
inträffar om väl det kan konstateras 
att fullmaktsgivaren har kommit 
i en sådan situation att framtids
fullmakten skulle träda ikraft, men 
fullmaktshavaren själv har drabbats 
av bristande rättshandlingsförmåga 
och därför inte kan tillträda uppdra
get. Klart är att fullmakten inte kan 
brukas av just den fullmaktshava
ren – det blir inte ens fråga om att 
fullmakten kan träda ikraft – och att, 
om det finns en successionsföreskrift 
i fullmakten, denna får lösa situatio
nen. Det kan dock gott tänkas att det 
blir ganska vanligt med framtidsfull
makter som inte innehåller några 

successionsföreskrifter. Detta blir en 
intressant fråga för det den juridiska 
praktiken att hantera.

RÄTTSFÖLJDER

Det specifika med en framtidsfullmakt 
är att den ska ha sin verkan efter det 
att fullmaktsgivaren har inträtt i ett 
tillstånd av beslutsoförmåga. Jämfört 
med en ordinär fullmakt är detta 
en väsentlig skillnad. En ordinär 
fullmakt förutsätter för sin giltighet att 
fullmaktsgivaren fortsatt har rättslig 
handlingsförmåga. Därigenom kan 
han eller hon ha kontroll över full
maktshavaren och ge denne instruk
tioner efter vart som uppdraget ska 
utföras. Detta brukar uttryckas som 
att fullmakten är bärare av fullmakts
givarens rättsliga handlingsförmåga. I 
det praktiska rättslivet skapar denna 
princip ibland problem i det att tredje 
man, som har att ta ställning till om 
han eller hon ska kunna lita på en 
fullmakt, ibland inte vet om full
maktsgivaren fortfarande har kvar sin 
rättsliga handlingsförmåga. Man kan 
säga att avtalslagens fullmaktsregler 
löser detta genom att det är fullmakts
havaren som ansvarar för att han eller 
hon har en giltig fullmakt, se 25 § 
avtalslagen, men tredje man har också 
möjligheten att kontrollera detta hos 
fullmaktsgivaren. När det gäller en 
framtidsfullmakt finns inte denna 
möjlighet och det finns ingen tillräck
lig handlingsförmåga (eller beslutso
förmåga) hos fullmaktsgivaren för att 
denne ska kunna ha sin kontrollmöj
lighet kvar över fullmaktshavaren. 

Med beaktande av detta är en 
framtidsfullmakt ändå ett slags 
fullmakt och den får samma slags 
rättsföljder som en ordinär fullmakt 
när det gäller förhållandet mellan 
fullmaktshavaren och tredje man, det 
vill säga fullmaktshavaren har rätt 
att rättshandla med tredje man inom 
ramen för fullmakten och fullmakts
givaren blir bunden av en sådan rätts
handling ( jfr 10 § 1 st. avtals lagen). 
Fullmaktshavaren rättshandlar i 
fullmaktsgivarens namn och är inte 
part i avtalet mellan fullmaktsgivaren 
och tredje man (fullmaktsgivarens 
medkontrahent). På samma sätt som 
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för ordinära fullmakter svarar full
maktshavaren för att han eller hon 
har en giltig fullmakt och därmed 
behörighet att rättshandla. Skulle 
fullmaktshavaren överskrida sin 
behörighet blir fullmaktsgivaren inte 
bunden och fullmaktshavaren kan bli 
skadeståndsskyldig gentemot tredje 
man enligt fullmaktsreglerna ( jfr 25 § 
avtalslagen).

Även i förhållandet mellan full
maktsgivaren och fullmaktshavaren 
inträder samma slags rättsföljder som 
för en ordinär fullmakt. Fullmakts
havaren binder fullmaktsgivaren vid 
en rättshandling inom ramen för 
fullmakten, det vill säga inom ramen 
för sin behörighet. Om fullmaktsha
varen överskrider sin befogenhet, 
det vill säga eventuella särskilda 
instruktioner, blir fullmaktsgivaren 
enligt huvudregeln bunden vid rätts
handlingen, men fullmaktshavaren 
kan bli skadeståndsskyldig gentemot 
fullmaktsgivaren (11 § 1 st. avtalslagen 
samt 18 kap. 3 § handelsbalken). När 
det gäller särskilda instruktioner 
kan man utgå från att den speciella 
situation, inom vilken fullmakten ska 
användas, får betydelse. Eftersom 
fullmakten ska användas vid en fram
tida tidpunkt när fullmaktsgivaren 
inte längre är beslutsförmögen kan 
det inte gärna bli fråga om instruk
tioner som ges vid en sådan framtida 
tidpunkt, för det fall inte fullmakts
havaren möjligen redan i fullmakten 
förklarat att någon annan ska kunna 
ge instruktioner i framtiden. En så
dan förklaring bör anses giltig. Även 
instruktioner i sak, som är uppställda 
av fullmaktsgivaren vid tiden för upp
rättandet av fullmakten och i tiden 
innan den träder ikraft, får betydelse 
för fullmaktshavarens befogenhet. 

Det kan anmärkas att det i lagråds
remissen talas om att en framtids
fullmakt är en ensidig rättshandling, 
något som bland annat haft betydelse 
för hur reglerna för upprättande 
utformats. Därmed kanske avses att 
framtidsfullmakten kommer att tilläm
pas först i en kommande tid, då full
maktsgivaren saknar beslutsförmåga. 
Detta hindrar dock inte att det är fråga 
om ett avtal mellan fullmaktsgivaren 

och fullmaktshavaren, inte en ensidig 
rättshandling i egentlig mening.

På flera ställen i lagrådsremissen 
nämns det att det säkert kommer att 
förekomma fullmakter, som är både 
ordinära sådana och framtidsfullmak
ter, förutsatt att de uppfyller kraven 
för båda rättsfigurerna. Idén skulle 
vara att detta skulle kunna underlätta 
utförandet av de uppdrag fullmaktsgi
varen vill eller behöver ha hjälp med. 
Det rekommenderas av regeringen i 
lagrådsremissen. Det är inte lätt att 
förstå varifrån denna uppfattning 
kommit. Tvärtom är det osäkert om 
det kommer att vara särskilt vanligt 
med sådan kombinerade fullmakter 
och vilken nytta de skulle ha.

Likaledes sägs det i lagrådsre
missen att man kan förmoda att 
det kommer att gå lång tid mellan 
upprättande av en framtidsfullmakt 
och dess ikraftträdande. Det finns 
naturligtvis inget erfarenhetsbaserat 
material som kan åberopas till grund 
för påståendet – framtidsfullmakter
na är inte här ännu. Snarast får man 
tvärtom vara öppen för att tiden mel
lan upprättande och ikraftträdande i 
många fall är ganska kort. Erfarenhe
terna från Finland och Norge pekar 
ditåt. I dessa fall blir det intressant 
att iaktta hur bedömningen av rättslig 
handlingsförmåga vid upprättande
tillfället respektive beslutsoförmåga 
vid ikraftträdandet ska göras.

En fråga som knappast alls berörs 
i lagrådsremissen är vilka principer 
som ska ligga till grund för tolkningen 
av en framtidsfullmakt. Eftersom 
det inte är fråga om en rättshandling 
för dödsfalls skull, som testamente 
eller förmånstagarförordnande vid 
livförsäkring, och det inte heller är 
en ensidig rättshandling i egentlig 
mening, kan man inte utan vidare 
analogiskt tillämpa vad som gäller 
angående tolkning av testamente. Ett 
exempel kan belysa situationen. Anta 
att två äkta makar låter upprätta ett 
inbördes testamente till förmån för 
varandra. Anta vidare att de samti
digt låter upprätta en framtidsfull
makt, där de sätter in varandra som 
framtidsfullmaktshavare åt varandra. 
Anta vidare att de därefter skiljer sig. 

Av 11 kap. 8 § ärvdabalken följer att 
ett sådant testamente är utan verkan. 
Någon motsvarande reglering har 
inte föreslagits beträffande framtids
fullmakter. 

UPPHÖRANDE, MED MERA

Även om det inte klart utsägs i den 
föreslagna lagen om framtidsfullmak
ter upphör verkan av en framtidsfull
makt om fullmaktsgivaren inte längre 
är i ett sådant tillstånd att han eller 
hon är beslutsoförmögen. Ansvaret 
för att fullmakten inte kan brukas 
längre i en sådan situation faller på 
fullmaktshavaren enligt den grund
läggande principen om att det är 
fullmaktshavaren som svarar för att 
han eller hon har en giltig fullmakt. 

En framtidsfullmakt ska inte 
kunna göras oåterkallelig. Så länge 
fullmaktsgivaren är beslutsförmögen 
kan han eller hon alltid fritt återkalla 
fullmakten. Den nya lagen anvisar på 
denna punkt samma tillvägagångssätt 
som för ordinära fullmakter som är 
skriftliga, det vill säga att det ska ske 
genom att fullmaktsgivaren återtar 
eller förstör handlingen, se 16 § 1 st. 
avtalslagen.

Om en fullmaktsgivare blir oför
mögen att rättshandla kan han eller 
hon enligt allmänna principer inte 
själv återkalla fullmakten. Detsamma 
skulle kunna bli följden av besluts
oförmåga. I syfte att möjliggöra åter
kallande även i sådana situationer 
kommer det att finnas en möjlighet 
för fullmaktsgivaren att i fullmakten 
utse en granskare, som förutom att 
granska fullmaktshavarens utförande 
av uppdraget också kan ha rätt att 
återkalla fullmakten. Ändå kan man 
anta att det kommer att finnas en 
hel del fall, då en återkallelse görs 
av fullmaktsgivaren även efter det 
att framtidsfullmakten trätt ikraft. 
Huruvida sådana återkallelser ska få 
verkan får bedömas från fall till fall 
utifrån fullmaktsgivarens förmåga 
att utföra rättshandlingar. Det blir i 
slutänden en fråga för tredje man att 
avgöra om han eller hon ska lita på 
fullmakten eller inte.

Om fullmaktsgivaren dör upphör 
inte fullmakten att gälla om inte » 
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särskilda omständigheter föranleder 
att den ska vara förfallen, jfr 21 § 
avtalslagen (principen gäller också 
för rättegångsfullmakter, se 12 kap. 
19 § 1 st. rättegångsbalken) och detta 
föreslås gälla även för framtidsfull
makter. Denna kända fullmaktsregel 
bygger på att det kan antas vara av 
vikt att det uppdrag, som en full
maktshavare har, blir fullföljt även 
om fullmaktsgivaren skulle avlida, 
eller att uppdraget i andra fall kan 
överlämnas till exempelvis en bout
redningsman. Det förutsätts dock 
att fullmaktsgivaren i tiden närmast 
före dödsfallet fortfarande har haft 
kvar sin rättsliga handlingsförmåga 
och härigenom haft möjlighet att 
utöva kontroll över fullmaktshava
rens sätt att utföra uppdraget. När 
det är fråga om en framtidsfullmakt 
gäller inte detta. Man kunde därför 
möjligen ifrågasätta riktigheten av 
att just framtidsfullmakter på samma 
sätt som ordinära fullmakter ska ha 
fortsatt giltighet även efter fullmakts
givarens dödsfall.

En framtidsfullmakt saknar verkan 
i den utsträckning som godmanskap 
enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller 
förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § samma 
lag anordnas för fullmaktsgivaren. 
Förklaringen är att man tänker sig att 
framtidsfullmakt ska ses som en alter
nativ hjälpåtgärd till godmanskap och 
förvaltarskap, men på privaträttslig 
grund. Dessutom undviks risken för 
kolliderande hjälpåtgärder.

Överförmyndaren kommer också 
enligt lagrådsremissen att ha en viktig 
funktion genom att kunna förbjuda 
en framtidsfullmaktshavare att bruka 
fullmakten om fullmaktshavaren gör 
sig skyldig till missbruk eller dylikt. 
Detta öppnar i och för sig för frågor 
om hur vetskap om detta ska komma 
överförmyndaren till del och om hur 
utredningen och bedömningen ska 
göras hos överförmyndaren. Överför
myndaren kan också komma att be
höva ta ställning till förekomsten av 
en framtidsfullmakt i ett ärende om 
anordnande av godmanskap enligt  
11 kap. 4 § föräldrabalken eller förval
tarskap. Om det finns en fungerande 
framtidsfullmakt bör det vara skäl 
att inte anordna godmanskap eller 
förvaltarskap, eftersom framtidsfull
makten utgör en mindre ingripande 
hjälpåtgärd.

AVSLUTNING

Det nya rättsinstitutet framtidsfull
makt kan komma att fylla en viss 
funktion. Kanske blir det som reger
ingen tänker sig en viktig möjlighet 
för enskilda att i god tid bestämma 
hur deras ekonomiska och person
liga angelägenheter ska gestalta sig 
efter en framtida tidpunkt när de 
inte  själva kan fatta beslut om dem. 
Säkert kommer också regeringens 
starka önskemål, att minska arbets
belastning och kostnader för det 
allmänna, att uppfyllas. Det stämmer 
antagligen att antalet godmanskap 

kommer att kunna bli mindre när det 
finns ett alternativ i form av framtids
fullmakt.

Emellertid kommer systemet att 
vara behäftat med en hel del otydlig
heter, tillämpningssvårigheter och 
risker för missbruk. Eftersom strävan 
har varit att det i huvudsak ska vara 
frågan om ett helt privat förfarande, 
där en samhällelig kontroll endast 
kommer till om den aktiveras av 
någon av de inblandade, blir tillämp
ningen av regelsystemet inte särskilt 
synlig med risk för oklarheter som 
följd. Det blir också öppet för miss
bruk, som i en del fall inte kommer 
att kunna motverkas i tid. Person
ligen tror jag det vore klokare att, 
såsom är fallet i det finska systemet 
med framtidsfullmakter, ha ett större 
mått av offentlig tillsyn och kontroll 
än som nu föreslås.

Regleringen utgår från fullmakts
läran med vissa komplement. En 
bärande tanke med det ordinära 
systemet med fullmakter är att tredje 
man ska kunna lita på en fullmakt, 
visserligen med ansvar för fullmakts
havaren för att han eller hon har en 
giltig fullmakt. Om systemet med 
framtidsfullmakter blir alltför otydligt 
och uppfattas som alltför öppet för 
missbruk finns det risk för att den all
männa tilltron till fullmakter minskar. 
Det är inte önskvärt.

 
Per Westman   

Advokat
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Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Martin Carlin
031-771 98 91

Johan Bromander
031-771 98 96
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Domare från Guatemala 
besökte samfundet
Fyra domare från Guatemala 
och representanter från Sida 
och International Commission 
of Jurists Guatemala besökte 
den 30 september Sveriges 
advokatsamfund.

Vid besöket diskuterade 
Advokatsamfundets chef för 
internationella frågor, stf. 
chefsjuristen Johan Sang-
born, vikten av oberoende för 
både advokater och domare, 
mänskliga rättigheter och 
de risker som korruption för 
med sig för den demokratiska 
rättsstaten.

Thomas Rolén tar plats i Yrkesetiska nämnden
Thomas Rolén, sedan 2008 kammarrättspresident i Stockholm, 
har av Journalistförbundets styrelse utsetts till allmänhetens re-
presentant i Yrkesetiska nämnden. Han nominerades till uppdraget 
av Advokatsamfundet. Tidigare i år beslutade Journalistförbundets 
styrelse att en av ledamöterna i förbundets nämnd ska vara en all-
mänhetens representant, och gav Advokatsamfundet i uppdrag att 
nominera denna person.

Yrkesetiska nämndens uppgift är bland annat att besluta i ären-
den som rör anmälningar mot journalister om överträdelser av 
Journalistförbundets yrkesregler, som en del i det självreglerande 
pressetiska systemet. Nämnden består av fem ledamöter, varav 
samtliga tidigare har varit journalister.

Föreläsning för juriststudenter
Den 20 september höll nätver-
ket Women’s Career Network, 
som riktar sig till ambitiösa och 
drivna kvinnliga jurist- och eko-
nomistudenter, en föreläsning 
i Advokatsamfundets lokaler. 
Föresläsare var Claes Langenius, 
advokat och delägare på advo-
katbyrån Hammarskiöld & Co.

– Jag hoppas att jag kan inspi-
rera er till att bli advokat. Det är 
ett fantastiskt yrke, inledde han. 

Claes Langenius, som var 
 ledamot i Advokatsamfundets 
styrelse 2007–2014 och är 
etiklärare och examinator vid 
advokat examen sedan 2004, 
berättade under en och en 
halvtimme bland annat om ad-

vokatyrket, dess kärn värden och 
advokat dilemman.

– Att vi advokater får vara obe-
roende och ha lagstadgad tyst-
nadsplikt är inte ett privilegium 
för oss advokater, det är ett privi-
legium som klienten får. Vår roll 
är inte att finna sanningen, som 
jag efter 22 år som advokat vågar 
påstå är ett glidande begrepp. 
Den sanning som advokaten ska 
förhålla sig till är enbart klien-
tens, sade Claes Langenius.

Omkring 50 studenter från 
juristutbildningarna vid Stock-
holms och Uppsala universitet 
hade tagit sig till Advokatsam-
fundet för att lyssna Claes Lang-
enius erfarenheter och tips.

Anne Ramberg talade till 
minne av Anna Lindh
Den 6 oktober talade Anne 
Ramberg, generalsekreterare i 
Sveriges advokatsamfund, vid 
Anna Lindh Lecture i Lund. Det 
var tolfte året i rad som Raoul 
Wallenberg-institutet och Lunds 
universitet anordnade en före-
läsning till minne av förra utri-
kesministern Anna Lindh.

Anne Rambergs tal, som hölls 
på engelska, bar titeln ”Business 
and Human Rights – Can Busi-
ness Meet the Challenge?” Hon 
talade även om den allt viktigare 
roll som advokater spelar i värl-
den då utrymmet för det civila 
engagemanget krymper eller är 
hotat.

Läs Anne Rambergs tal på Ad-
vokatsamfundets webbplats.

Nya ledamöter i  
journalistpriskommittén
Advokatsamfundets journa-
listpriskommitté har fått ny 
sammansättning. Kommittén 
består nu av justitierådet Stefan 
Lindskog, advokat Christian Åh-
lund och chefredaktör Charlotta 
Friborg.

Advokatsamfundets journalist-
pris delas ut sedan 1987. Det in-
stiftades i samband med Advo-
katsamfundets 100-årsjubileum. 
Priset ges till en journalist som 
på ett sakligt, engagerande och 
skickligt sätt har behandlat för-
hållanden inom rättsväsendets 
och rättssäkerhetens område. 
Prissumman är 25 000 kronor.

Storbyråer samlades 
hos Advokatsamfundet
Advokatsamfundets ledning 
träffade de största affärsjuridis-
ka advokatbyråerna vid ett möte 
den 27 september.

Ett 20-tal managing part-
ners eller motsvarande från de 
största advokatbyråerna besökte 
på tisdagen samfundets kansli, 
där de talade med Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg och chefsjuristen 
Maria Billing.

Samfundsledningen lämnade 
information om aktuella frågor 
i Sverige och internationellt. 
Därefter diskuterade mötesdel-
tagarna angelägna frågor för 
affärsbyråerna på de nationella 
och internationella advokat-
marknaderna.

Ny informationsträff 
för asylsökande
Den 21 oktober hade Advokat-
samfundet för andra gången un-
der hösten bjudit in till informa-
tionsträff för asylsökande med 
flera. Advokat Ingrid Elovsson 
föreläste om möjligheten till up-
pehållstillstånd genom arbete.

Hon berättade utifrån gällande 
lagstiftning om reglerna för att få 
arbetstillstånd i Sverige, om förut-
sättningarna för asylsökande att 
arbeta och om de bestämmelser 
som gäller för att få arbetstill-
stånd och för att få söka uppe-
hållstillstånd på grund av arbete.

Advokat Ingrid Elovsson arbetar med 
asylrätt och brottmål.

Advokatsamfundets ledning träffade 
de största affärsjuridiska advokatbyrå-
erna, med på bilden är jaktlabradoren 
och tillika kanslihunden Myra.

Claes Langenius berättade bland annat om advokatyrket, dess kärnvärden och 
advokatdilemman.
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SEMINARIUM MED JURIDISKA BIBLIOTEKET

Mer än digitala källor krävs     för rättsutredningarna
Stiftelsen Juridiska bibliote-
kets seminarium om rättsut-
redningar nu och i framtiden 
lockade ett sextiotal intresse-
rade deltagare.

Elisabeth Ejemyr 
och AnnChristin 
Karlén Gramming är 
bibliotekarier på Ad
vokatfirman Vinge 
– eller informations
specialister som de 
numera kallas. De 
berättade om hur 
man arbetar med 
rättsutredningar 
på den stora advokatbyrån och 
vilka utmaningar de upplever 
med att leva i två världar, den 
tryckta och den digitala.

På den stora affärsjuridiska 
byrån krävs svensk och utländsk 
information som täcker upp en 
stor mängd olika rättsområden.

Vinge har fortfarande stora 
fysiska bibliotek på alla sina 
kontor. 

Alla medarbetare har tillgång 
till stora allmänna rättsdata
baser. Till specialdatabaser för 
vissa rättsområden har byrån 
färre licenser, och till vissa 
databaser har endast biblioteks
personalen tillgång.

De två informationsspecialis
terna berättade att en rättsut
redning på Vinge till 80 procent 
innehåller både digital och 
tryckt information. Först söks 
och läses lagrummet digitalt. 
Även lagkommentaren läses 
först digitalt. Därefter söker 
man i bibliotekskatalogen för att 
hitta även tryckt material, för att 
slutligen gå till biblioteket.

AnnChristin Karlén Gram
ming förklarade att vissa del
ägare på byrån har framfört att 
den yngre generationen har en 
tendens att missa viktig doktrin 
i sina rättsutredningar, när de 
söker information bara digitalt.

– Det kan vara viktiga stan
dardverk som enbart finns i 
tryckt form – kanske lite äldre, 
men ändå fortfarande högst 
gångbara, sa hon.

AnnChristin Kar
lén Gramming me
nade att det är lätt 
att ”armlängdsprin
cipen” börjar gälla 
– att man använder 
det som finns inom 
räckhåll, medan det 
är mer motstånd att 
ta sig till biblioteket 
en trappa ner.

– Ändå har vi en 
stor fördel som har bibliotek på 
vårt eget kontor. Många byråer 
avvecklar sitt fysiska bibliotek, 
och då blir motståndet naturligt
vis ännu större om man ska ta 
sig iväg till universitetet för att 
leta litteratur, sa hon.

Ett problem med doktrinen i 
digital form är att bara senaste 
upplagan av böckerna finns 
digitalt.

– Vi tvingas köpa de fysiska 
böckerna parallellt med de 
digitala, eftersom vi vill kunna 
garantera tillgång även till 
äldre upplagor. Vi betalar alltså 
dubbelt för informationen, sa 
Elisabeth Ejemyr.

ann-christin karlén gramming 
konstaterade att det inte är en 
besparing att övergå till digital 
information. En tryckt bok 
betalar man för en enda gång, 
man kan behålla den hur länge 
som helst, och innehållet ändras 
inte. Men digital information 
måste man betala för om och 
om igen.

– Det är som att vi varje nyårs
afton skulle kasta ut alla böcker 
i vårt bibliotek och sedan köpa 
tillbaka samma böcker igen på 
nyårsdagen, sa hon.

Också frågor om licenser och 
upphovsrätt orsakar problem. 

Får man spara information 
från databasen, dela den med 
klienter, ge in den i inlagor till 
domstol?

Tidsaspekten måste beaktas, 
eftersom juristerna på byrån 
ofta arbetar under stor tids
press. Biblioteket har förmånen 
att kunna låna material från 
högskole och universitetsbiblio
tek, men även det har blivit ett 

problem i takt med att många 
bibliotek inte längre köper lika 
många böcker utan använder 
digital information. Informatio
nen blir då inte längre allmänt 
tillgänglig, utan kan användas 
endast av lärare och studenter.

– Digitaliseringen har alltså 
medfört en mycket sämre all
män tillgång till information, 
vilket är väldigt olyckligt, sa 

Johnny Herre.

Det digitala biblioteket är inte alltid tillräckligt för en fullständig rättsutredning. Ibland                                 behöver juristen ha tillgång till viktig doktrin som bara finns i tryckt form.
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Mer än digitala källor krävs     för rättsutredningarna

AnnChristin Karlén Gramming.
Informationsspecialisterna 

förklarade att de gärna skulle 
vilja vara mer digitala.

– Men vi ser inte att vi skulle 
kunna hålla samma höga ser
vicenivå till vår affärsjuridiska 
verksamhet om vi vore helt digi
tala. Den mix vi har i dag är bra. 
Sökbarheten är suverän i den 
digitala världen medan läsbar

heten är bättre i den analoga, sa 
Elisabeth Ejemyr.

advokat henrik olsson lilja, 
 Advokatfirman Althin, talade 
om hur han som brottmålsadvo
kat arbetar med rättsutredning
ar och förklarade att han arbe
tar helt digitalt. Han ifrågasatte 
de höga priserna för digitalt 
material eftersom mycket ändå 

är offentligt material som finns 
gratis på öppna webbsidor.

Advokat Christer Danielsson, 
Advokatfirman Danielsson & Ny
berg, gav ett perspektiv från den 
mindre affärsjuridiska byrån. 
Han framhöll att digitaliseringen 
har gjort informationen mer 
tillgänglig för mindre byråer 
som inte har möjlighet att ha ett 
eget fysiskt bibliotek.

Sofia Sternberg, bibliotekarie i 
Högsta domstolen, gav en inblick 
i arbetet med rättsutredningar 
på domstol och underströk 
vikten av att välja rätt digital 
sökstrategi: Man måste känna 
till den juridiska metoden för att 
helt kunna tillgodogöra sig inne
hållet i de juridiska databaserna.

Informationsföretagen Wol
ters Kluwer/Zeteo och Karnov 
diskuterade möjliga utvecklings
linjer för informationstjänsterna 
i framtiden med artificiell intelli
gens, textanalyser och hantering 
av de stora informationsmäng
derna i deras databaser.

Jure bokhandel och förlag 
talade om sin verksamhet 
som fackbokhandel för juridik 
och om planer på utveckling i 
framtiden, bland annat på ett 
register över juridiska fest
skriftsartiklar.

Staffan Malmgren har på helt 
ideell basis grundat webbplat
sen lagen.nu, som tillhandahål
ler författningar och rättsfall 
gratis. Han var tidigare system
utvecklare, och när han började 
läsa juridik fann han att den 
rättsinformation som fanns 
på offentliga webbsidor inte 
presenterades på ett optimalt 
sätt. Det var svårt att hitta det 
man sökte.

Han byggde lagen.nu som ett 
sätt att lösa sina egna problem 
när han själv började läsa juri
dik, och insåg att den rättsliga 
informationen är ett omfattande 
och komplext nätverk.

Det har varit vägledande för 
tillgängligheten till lagen.nu 
att målgruppen är den breda 
allmänheten. Informationen 
är tillgänglig utan inloggning, 
utan användarkonton och utan 
kostnader.

Tre styrelseledamöter i biblio
teksstiftelsen, professor Mårten 
Schultz samt justitieråden Gö
ran Lambertz och Johnny Herre, 
gjorde korta reflektioner om 
arbetet med rättsutredningar.

Göran Lambertz förklarade 
att han börjar med att tänka 
själv och därefter på det klas
siska sättet går till lagen, förar
betena, rättspraxis och doktrin, 
i den mån det behövs. Han 
betonade att man som jurist bör 
undvika att försöka fånga in allt, 
för att i stället få tid till att foku
sera, sovra och strukturera.

Mårten Schultz menade att 
snabbhet och tillgänglighet 
är mycket viktigare nu än för 
20–30 år sedan.

– Mina studenter, och jag själv, 
börjar alla författningssökningar 
i lagen.nu. Jag skulle aldrig 
använda de kommersiella tjäns
terna till det, för där krävs fyra 
eller fem klick för att komma in, 
i stället för noll!

Han konstaterade också att 
källor som finns tillgängliga på 
internet citeras mycket mer än 
äldre avhandlingar och fest
skriftsartiklar, och underströk 
demokratiaspekterna på spän
ningen mellan öppet källma
terial som är fritt tillgängligt 
och låst material som kräver 
betalning.

biblioteksstiftelsens ordföran
de Johnny Herre sammanfattade 
diskussionerna och avslutade 
seminariet med några anekdo
ter om hur tillgången till olika 
slags källor har påverkat forsk
ning, prejudikatverksamhet och 
studier.  MA

Det digitala biblioteket är inte alltid tillräckligt för en fullständig rättsutredning. Ibland                                 behöver juristen ha tillgång till viktig doktrin som bara finns i tryckt form.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon 08-459 03 20
E-post biblioteket@advokatsamfundet.se

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat 
anges.
Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt 1 / 

Axel Adlercreutz, Lars Gorton, 
Eva Lindell-Frantz (14. uppl. 
Juristförl.  416 s.)

Berg, Peter: Fastigheter : en 
praktiskt vägledning om 
redovisning och beskattning 
(Wolters Kluwer.  328 s.)

Björkman, Ulla: Kommunen och 
lagen : en introduktion / 
Ulla Björkman, Olle Lundin  
(5. uppl. Iustus.  174 s.)

Eklund, Karin: Aktiebolagsrätt  
och aktiemarknadsrätt /  
Karin Eklund, Daniel Stattin  
(2. uppl. Iustus.  474 s.)

Eldjarn, Erik: Materiell prosess-

ledelse (Oslo : Cappelen Damm 
akademisk.  351 s.)

Frände, Dan: Om särskilda brott 
och allmänna läror (Helsingfors 
: Juridiska fakulteten, Helsing-
fors universitet, 2014. 184 s. 
Forum iuris) 

Grauers, Per Henning: Fastighets-
mäklaren : en vägledning / Per 
Henning Grauers, Mats Rosén 
och Lars Tegelberg (5. uppl.  
Wolters Kluwer. 369 s.) 

Göransson, Håkan: Sambolagen : 
en kommentar (Wolters Kluwer. 
203 s.)

Hjort, Maria Astrup: Tilgang til bevis 
i sivile saker : særlig om digitale 
bevis (Universitetsforl. 429 s.)

Jareborg, Nils: Tanke och uppsåt / 
Nils Jareborg, Magnus Ulväng 
(Iustus. 318 s.) 

Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom 
(10. uppl. Iustus. 287 s.)

Jyränki, Antero: Konstitutionell rätt 
/ Antero Jyränki, Jaakko Husa 
(Helsingfors : Talentum, 2015. 
495 s. Fiducia ; 4) 

Lebeck, Carl: EU-stadgan om 
grundläggande rättigheter (2. 
uppl. Studentlitteratur. 828 s.)

Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk me-
tod (9. uppl. Iusté. 336 s.)

Lindkvist, Gustav: Bevisfrågor i 
skatteprocessen : en översikt 
(Wolters Kluwer. 138 s. Skatte-
biblioteket) 

Munukka, Jori: Skuldebrevsrätten : 
en introduktion / Jori Munukka, 
Erik Rosqvist (Wolters Kluwer. 
184 s.)

Mähönen, Jukka: Aktiebolag. I, All-
männa läror / Jukka Mähönen, 

Seppo Villa (Helsingfors : Talen-
tum Pro. 531 s. Fiducia ; 5) 

Restatement of Nordic contract law / 
O.Lando, ed. et al. (Copenhagen 
: DJØF Publishing. 394 s.)

Ryding-Berg, Stefan: Säkerhets-
skydd : bestämmelser om säker-
hetsskydd för enskilda och för 
det allmänna ( Wolters Kluwer. 
150 s.)

Rättsinformatik : juridiken i det 
digitala informationssamhället 
/ Cecilia Magnusson Sjöberg, 
red. (2. uppl. Studentlitteratur. 
560 s.) 

LÄSTIPS

Titel: Överlämnande enligt en 
europeisk eller nordisk arres-
teringsorder : en kommentar 
Författare: Håkan Friman, 
Ulf Wallentheim, Joakim Zet-
terstedt
Förlag: Wolters Kluwer
Internationellt straffrättsligt 

samarbete är ett rättsområde som utvecklats 
kraftigt sedan omvärldshändelserna runt mil-
lennieskiftet. Nya regelverk kring samarbete 
har påskyndats och den svenska lagstiftningen 
har genomgått stora förändringar. Det gäller 
bland annat de lagar som reglerar överläm-
nande av misstänkta eller dömda personer en-
ligt en nordisk eller europeisk arresteringsor-
der. Lagarna har tidigare inte fått någon större 
uppmärksamhet i svensk juridisk litteratur. 
Boken ger både en paragrafvis kommentar till 
regelverken och en praktisk handledning för 
den som ska tillämpa bestämmelserna. Frågor 
som aktualiseras vid överlämnande till Sverige 
behandlas i särskilda avsnitt i boken. 

Titel: Att bestämma påföljd 
för brott
Författare: Martin Borgeke, 
Mari Heidenborg
Förlag: Wolters Kluwer
Ny tredje upplaga av denna 
heltäckande framställning 
kring brottsbalkens påföljds-

bestämningssystem. Denna nya upplaga av 
boken är avsevärt utvidgad i förhållande till 
tidigare utgåvor och omfattar nu hela tredje 
avdelningen av brottsbalken. Den har kom-
pletterats med kommentarer bland annat till 

reglerna om preskription och till bestämmel-
serna om förverkande och företagsbot med 
mera. Förändringar av lagstiftningen och ny 
rättspraxis som har tillkommit på området 
under senare år har beaktats.

JURIDIK PÅ SVENSKA I FINLAND

Det svenska språkets ställning i ny bok 
I Finland spelar det svenska språket fortfa-
rande en viktig roll i juridiska sammanhang. 
Det visar ett svensk-finskt forskningsprojekt 
som resulterat i boken Juridik på svenska i 
Finland : perspektiv på språk och rätt (Scrip-
tum förlag). Juriststudenter vid finländska 
universitet läser obligatoriska kurser i finska 
och svenska, det finns juridisk utbildning på 
svenska vid både Åbo akademi och Helsing-
fors universitet och vid Vasa universitet är 
juristutbildningen tvåspråkig. Boken ”Juridik 
på svenska i Finland ” behandlar svenska i 
juridiska sammanhang  ur både ett historiskt 
och ett samtida perspektiv. Man skriver 
bland annat om översättning av författ-
ningstexter och hur komplicerat detta är och 
språkbruk och språkvård inom juridik. Boken 
är skriven av fem forskare från Göteborgs 
universitet, Helsingfors universitet och Vasa 
universitet.
 

NYA AVHANDLINGAR 

Fridskränkningsbrotten  
Som ett led i arbetet med att förebygga och 
bekämpa våld i nära relationer och markera 
allvaret i denna typ av brottslighet införde 
man 1998 bestämmelsen om grov fridskränk-
ning och grov kvinnofridskränkning i brotts-
balken (BrB 4:4a). Syftet med lagstiftningen 

var att angripa fall av systematiska kränkning-
ar gentemot en närstående person, gärningar 
som var för sig har ett lågt straffvärde men 
som sammantaget får ett högre straffvärde.  
Avhandlingen beskriver och analyserar be-
stämmelsen i BrB 4:4a och undersöker den 
lagstiftningsmodell som fridskränkningsbrot-
ten representerar i förhållande till den mer 
traditionella lagstiftningsteknik som vanligt-
vis används i straffrätten, det vill säga en-
skilda gärningar avgränsade till tid och rum, 
och hur modellen fungerar. 
Grov fridskränkning och grov kvinnofrids-
kränkning av Malou Andersson, Stockholms 
universitet (Iustus)

Beviskravet skälig misstanke  
Beviskravet skälig misstanke är centralt för 
förundersökningen då de flesta av rätte-
gångsbalkens tvångsmedel – möjligheterna 
att gripa, anhålla och häkta misstänkta, ut-
föra husrannsakan och så vidare – är knutna 
till detta beviskrav, liksom de flesta av den 
misstänktes rättigheter. Trots detta har be-
viskravet inte tidigare varit föremål för forsk-
ning, det framgår inte i lagstiftningen vad 
beviskravet innebär och domstolspraxis sak-
nas i princip helt när det gäller tolkningen av 
begreppet. Syftet med studien är att bringa 
närmare klarhet i betydelsen av beviskravet 
skäligen misstänkt.
Skälig misstanke av Simon Andersson, 
 Stockholms universitet (Wolters Kluwer)

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på Juridiska 
bibliotekets webbplats www.advokat-
samfundet.se/juridiska-biblioteket
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Eric M. Runesson på Sandart & 
Partners, och ledamot av Advokat-
samfundets styrelse, har fått en 
adjungerad professur vid Stock-
holm Centre for Commercial Law 
på deltid. Forskningen ger honom 
kreativitet att kunna tänka annor-
lunda som advokat.

Hur kommer det sig att du ska forska 
de kommande tre åren?

– Jag har alltid bedrivit rättsveten
skaplig verksamhet parallellt med 
advokatyrket. Som ombud eller skil
jeman i tvistemål så kommer jag i 
kontakt med det praktiska, verkliga 
rättslivets problem. Det ger uppslag 
till forskning som jag nu vill följa upp.

Vad är det du ska studera?
– När man skriver om avtalstolkning 

så upplever jag att det är lösgjort från 

”Jag klarar inte av tillvaron 
om jag inte får forska”  

MÅNADENS ADVOKAT Eric M. Runesson    

vad domstolarna faktiskt säger att de 
gör när de tolkar avtal. Så jag skulle 
vilja göra en helt rättsfallsbaserad stu
die av vad som händer i domstolarna 
när man lägger fram olika tolknings
argument. 

Vilken eller vilka är dina hypoteser?
– En av mina hypoteser är att en ut

gångspunkt borde vara, när man läser 
Högsta domstolens avgörande i tolk
ningsfrågor, att de avser att uttala en 
rättsregel. Ett annat av mina projekt är 
kopplat till tvister mellan enskilda in
vesterare och stat, att studera i vilken 
mån stats kränkning i immateriella rät
tigheter kan tänkas medföra ett skydd 
under förekommande investerings
avtal. Jag hoppas också kunna ge lite 
bättre kunskap kring den materiella 
rätt som tillämpas och överförs på tek
niköverföringsavtal och licensavtal. 

Du var adjungerad professor i handels-
rätt med inriktning på kommersiell av-
talsrätt vid Lunds universitet 2003–
2009. Vad är det med forskningen som 
lockar?

– Jag klarar inte av tillvaron om jag 
inte får forska. Det är ett inre tvång. 
Jag trivs med att upptäcka nya saker, 
fördjupa och hitta nya lager av förstå
else. Det handlar om en upptäckar
glädje. Samtidigt är det viktigt för mig 
att inte bara ha en akademisk tillvaro. 
Jag behöver även händer på den prak
tiska verksamhetens fart och fläkt.

Finns det likheter mellan en forskar-
tjänst och advokatyrket?

– Absolut. Advokatens rättsutredan
de verksamhet har stora likheter med 
forskning. Man vänder och vrider 
på saker och ting inom advokatverk
samheten också. Men den är partisk. 
Forskningen är mer av en opartisk 
upptäckarglädje. Forskningsvärlden 
är förutsättningslös när det gäller att 
problemformulera och hitta hypote
serna.

Hur gynnar din forskning din advokat-
gärning?

– Advokatyrket är i grunden väl
digt kunskapsbaserat. Det är praktisk 
kunskap som bygger på en del teore
tiska insikter. Jag har stor nytta av min 
forskning: Jag hittar i litteratur, kan 
använda mig av forskningsansatser 
och får ett stort mentalt arkiv att gräva 
efter rättsfall i. Jag tror också att forsk
ningen ger kreativitet att kunna tänka 
tvärtom och vända och vrida på saker 
och ting. Att se på saker ur kubens alla 
vinklar samt enklare byta perspektiv.

Hur ofta händer det att din egen forsk-
ning vänds mot dig? 

– Det händer väl alla forskande 
praktiker att man gör uttalanden som 
sedan kommer tillbaka till en, åbe
ropat mot en. Det har jag varit med 
om flera gånger. Det finns fall när de 
försökt läsa någonting till motpartens 
fördel och i någon fotnot hänvisar till 
mig och sidnummer. Då brukar jag 
säga att det inte betyder riktigt som 
motparten säger, men även om det 
skulle göra det så vill jag inte påstå att 
jag är någon rättskälla. Bara för att nå
gonting står i en bok så kan man inte 
låta bli att utvärdera någonting enligt 
utsagans förtjänster. JP

”Advokatens 
rättsutredan-
de verksam-
het har stora 
likheter med 
forskning. 
Man vänder 
och vrider på 
saker och ting 
inom advo-
katverksam-
heten också.”

Aktuellt
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7Advokat har inte varit skyldig att upplysa om att visst samtal 
spelades in, men har brutit mot förbudet att i rättsligt förfaran-
de yppa av motparten framfört förlikningserbjudande. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016

BAKGRUND

A har under sommaren 2015 
företrätt Bolaget I i en tvist 
rörande avtalsbrott mot Bolaget 
II, för vilket B är ombud. 

ANMÄLAN

I anmälan, som kom in till Ad
vokatsamfundet den 28 augusti 
2015, har B riktat anmärkningar 
mot A avseende att han bl.a. 
har spelat in ett telefonsamtal 
mellan bolagens företrädare och 
honom själv som ombud och 
sedermera åberopat inspel
ningen i domstol. B har anfört i 
huvudsak följande.

Under tvistens inledande 
skede har A tillsammans med 
företrädare för sin huvudman 
deltagit i en telefonkonferens 
med X, företrädare för Bolaget 
II. A har låtit spela in samtalet, 
utan att detta meddelades X. 
Inspelningen har kort därefter 
getts in och åberopats som bevis 
i en rättegång rörande interi
mistisk säkerhetsåtgärd mot 
Bolaget II. Det kan antas att det 
primära syftet med inspelningen 

har varit att skaffa in uppgifter 
som kunde ha bevisvärde i den 
rättegång mot Bolaget II som 
inleddes några dagar senare.

A har under samtalet ägnat 
sig åt att förhöra X och försöka 
lägga ord i hans mun. Under det 
inspelade samtalet har också 
förekommit förlikningsdiskus
sioner. Något samtycke har inte 
inhämtats från Bolaget II innan 
inspelningen i dessa delar åbe
ropades i domstol.

A har inte heller vid något till
fälle under samtalet lämnat in
formation till X av det slag som 
anges i 5.5.1 Vägledande regler 
om god advokatsed (VRGA).

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, daterat den 10 
september 2015, tillbakavisat 
samtliga anmärkningar och 
anfört i huvudsak följande. 

Tvisten avser ett avtal som 
träffades mellan parterna i juni 
2015. Avtalet innebar att Bolaget 
II åtog sig att tillhandahålla Bola
get I viss exponering i Bolaget 
II:s sökkanaler. Exponeringen 

Hogia Advokat- & Juristsystem
Hakenäs | 444 28 Stenungsund

0303-667 80 | advokat@hogia.se
hogia.se/advokat

– hjälper företag utvecklas
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• försäkringsfrågor
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• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
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Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
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har försämrats vilket Bolaget I 
hävdar utgör brott mot parter
nas avtal. Det var mot denna 
bakgrund han fick besked om 
att en chef på Bolaget II ville 
diskutera saken i ett telefonsam
tal. Hans huvudman önskade 
att han skulle delta i samtalet 
vilket han gjorde. Han blev se
nare samma dag uppringd och 
inkopplad i ett pågående samtal 
mellan Bolaget I:s Y och Bolaget 
II:s X. Han befann sig alltså inte 
på samma ställe som Y och kom 
in i samtalet först cirka 45 sek
under in på inspelningen. 

Samtalet spelades in av hans 
huvudman och inte av honom. 
Han har inte spelat in det aktu
ella samtalet med motparten 
och han har heller inte under 
samtalet känt till att det spela
des in. Han informerades först i 
efterhand om inspelningen. 

Vid samtalet diskuterades 
 huvudsakligen innebörden av 
avtalet för att han skulle förstå 
på vilket sätt parternas upp
fattning skiljde sig åt. Inspel
ningen har åberopats i domstol 
först efter det att Bolaget II 
hävdat att avtalsinnehållet var 
ett annat än det Bolaget I gjort 
gällande i sin ansökan om säker
hetsåtgärd. Det han sagt under 
samtalet kan inte på något sätt 
innebära att han gjort annat än 
att företräda och tillvarata sin 
klients intressen inom ramen 
för VRGA.

Det framgår av inspelningen 
att han informerat X om att han 
företräder Bolaget I. Det är dock 
korrekt att han inte uttryckligen 
sagt att det inte ingick i hans 
uppdrag att företräda Bolaget 
II:s intressen och han rådde inte 
heller Bolaget II att anlita om
bud. Samtalet med Bolaget II:s 
representant var, med hänsyn 
bl.a. till att Bolaget II är ett börs
noterat storföretag och att han 
några timmar senare vände sig 
till bolagets juristavdelning, inte 

sådant att det var påkallat att 
lämna någon särskild informa
tion enligt 5.5.1 VRGA. 

Samtalet innefattade inte 
något förlikningserbjudande 
från Bolaget II. Samtalet har 
innefattat att X uppgett att Bo
laget II ska kompensera Bolaget 
I med någon form av rabatt. 
Det är dock inte fråga om något 
förlikningserbjudande, eftersom 
det inte framgår vad denna 
rabatt eller villkoren skulle vara. 
Ett uttryck för en allmän vilja att 
kompensera motparten utgör 
inte ett förlikningserbjudande.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING

Ytterligare skriftväxling har 
förevarit varvid B, i yttrande 
som kom in den 25 september 
2015, och A, i yttrande som 
kom in den 13 oktober 2015, har 
fört ytterligare argumentation i 
ärendet. 

B har till sitt yttrande av den 
25 september 2015 bifogat en 
utskrift av den aktuella inspel
ningen. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 

OCH BESLUT

Oberoende av om A känt till att 
samtalet spelades in, har han 
inte haft någon skyldighet att 
upplysa om det. 

Av utredningen framgår att 
de uppgifter om kompensation 
som X lämnat under samtalet 
varit av sådan art att A genom 
att utan motpartens samtycke 
framföra dessa uppgifter till 
tingsrätten har åsidosatt förbu
det för advokat att i ett rättsligt 
förfarande yppa av motparten 
framfört förlikningserbjudande. 
Härigenom har han åsidosatt 
god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. 

Utredningen visar inte att A 
i övrigt har åsidosatt god advo
katsed. n
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 7 OKTOBER 2016          

Veronica Alfvegren, Advokat-
byrån K.LIN.T. KB, Stock- 
holm

Mikael Bock, Advokatfirman Kahn 
Pedersen KB, Stockholm

Jesper Burman, JB Juridik AB, 
 Johanneshov

Denis Celo, Stockholms Advokat-
byrå AB, Stockholm

Pernilla Dahlberg, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Niklas Emthén, Advokatfirman 
Carler KB, Stockholm

Simon Markström Engman, 
 Advokatbyrån Kaiding Kom-
manditbolag, Skellefteå

Max Eriksson, Advokatfirman 
Åkerblom & Lindmark HB, 
Stockholm

Daniel Falk, Kriström Advokatbyrå 
KB, Stockholm

Alexandra Jaktelius Ferm, 
 Wesslau Söderqvist Advokat-
byrå KB, Stockholm

Katarina Fernberg, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm

Sara Fjell, Advokatfirman Fylgia 
KB, Stockholm

Ebba Gerleman, M. Lagerlöfs Ad-
vokatbyrå AB, Malmö

Anna Gustafsson, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg

Carl Gärde, Advokatfirman Gärde 
& Partners AB, Stockholm

Isabella von der Osten-Sacken 
Hugosson, Advokatfirma Mag-
nus Dahlgren & Partners AB, 
Stockholm

Martin Johansson, Grönvall 
& Partners Advokatbyrå KB, 
Landskrona

Christoffer Johnsen, Bergman & 
Eek Advokat AB, Lund

Cecilia Johnsson, Advokatfirman 
Sederholm AB, Helsingborg

Sanna Jonsson, Öberg & Heijne 
Advokatbyrå, Stockholm

Ali Mahmoud Kassim, Ceders ad-
vokatbyrå AB, Enköping

Alexandra Kessler, Advokatbola-
get Opus AB, Stockholm

Peter Algar Labadie, Wesslau 
Söderqvist Advokatbyrå i Borås 
HB, Borås

Marit Lindberg, Ahlford Advokat-
byrå AB, Uppsala

Malin Lönnqvist, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Anders Möller, Advokat Bengt 
Qvigstad AB, Eskilstuna

Björn Möller, Hamilton Advokat-
byrå KB, Stockholm

Daniel Möller, Visioner Advokat-
byrå AB, Nybro

Oscar Nyrén, Gernandt & Daniels-
son Advokatbyrå KB, Stockholm

Christoffer Nystedt, Advokatbyrån 
Kaiding Kommanditbolag, Umeå

Ida Odelius, Wistrand Advokat-
byrå, Göteborg

Madeleine Onnela, Advokatbola-
get Elste AB, Stockholm

Henrik Pernmyr, Wistrand Advo-
katbyrå, Göteborg

Alexander Raaum, Kriström Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Sina Safashad, Advokatfirman 
 Anders Lindstrand AB, Göteborg

Mikael Sandy, Appelli Advokater 
AB, Falun

Karolina Sarhagen, Göteborgs 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Johanna Stervik, Wistrand Advo-
katbyrå, Göteborg

Viktor Sultan, Lebenberg Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Anna Tarnovskaya, Magnusson 
Advokatbyrå, Stockholm

Richard Wessman, Advokatfir-
man Vinge KB, Stockholm

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

www.domarnamnden.se

Högsta förvaltningsdomstolen söker

Tre justitieråd

Sista ansökningsdag är den 5 december 2016.

Läs mer om dessa och andra intressanta anställningar som domare på www.domarnamnden.se

Högsta förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol. Dess huvuduppgift 
är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta förvaltningsdomstolen är 
sista instans för mål som har avgjorts i kammarrätt. Domstolen prövar också bl.a. ansökningar  
om rättsprövning av vissa regeringsbeslut samt överklaganden av förhandsbesked i skattefrågor.

Högsta förvaltningsdomstolen bedriver sin verksamhet i historiska byggnader på Riddarholmen, 
centralt i Stockholm.

Samfundet
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Sten Westman, Mirlex Advokat-
byrå AB, Göteborg

Amanda Winberg, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stock-
holm

Markus Wårdh, KLA Karlerö Lil-
jeblad Advokatbyrå HB, Stock-
holm

Angelica Ågren, 7wise Advokat-
byrå KB, Stockholm

Martin Ågren, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Marie Östman, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Daniel Özmen, Advokatfirman Er-
fors & Blomkvist AB, Jönköping

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Peter Adamsson, Stockholm, 
18 september 2016

Patrik Adersteg, Stockholm, 
7 oktober 2016 

Erik Annerstedt, Göteborg, 
11 september 2016 

Jenny Bengtsson, Stockholm, 
21 augusti 2016 

Fredrik Berndt, Stockholm, 11 sep-
tember 2016 

Daniel Drott, Malmö, 31 augusti 
2016 

Sara Eklöf, Göteborg, 1 september 
2016 

Emelie Engholm, Stockholm, 
31 augusti 2016 

Lisa Ericsson, Stockholm, 22 sep-
tember 2016 

Daniel Fogelberg, Stockholm, 
27 augusti 2016 

Linn Forsberg, Stockholm,  
3 oktober 2016 

Carl Granström, Stockholm, 
29 augusti 2016 

Christian Johard, Stockholm, 
31 augusti 2016 

Martin Järvengren, Stockholm, 
1 september 2016

Olle Karlsson, Helsingborg,  
3 september 2016 

Anna Lapinska, Stockholm, 
30 augusti 2016 

Sophia Linderstam, Stockholm, 
23 augusti 2016 

Fredrik Mejhert, Stockholm, 
27 augusti 2016 

Anna Möller, Stockholm,  
12 augusti 2016 

Lovisa Nellevad, Stockholm, 
1 september 2016 

Lina Neuwirth, Stockholm,  
1 september 2016 

Johanna Nordahl, Stockholm, 
29 augusti 2016 

Johanna Björnum Nyström,  
Göteborg, 16 september  
2016 

Mahsa Pakfetrat, Stockholm, 
1 oktober 2016 

Elena Perrone, Stockholm,  
7 oktober 2016 

Jan Pettersson, Trollhättan, 
31 augusti 2016 

Claes Rainer, Stockholm,  
3 oktober 2016 

Curt Sandström, Uppsala,  
28 september 2016 

Amanda Skalin, Stockholm,  
5 september 2016 

Krister Skoog, Stockholm,  
1 september 2016 

Daniel Strandberg, Stockholm, 
29 augusti 2016 

Tuula-Anneli Tallavaara, 
 Stockholm, 31 augusti 2016 

Ulrika Tejler, Stockholm,  
31 augusti 2016 

Emma Sandberg Thomsen, 
 Helsingborg, 22 augusti 2016 

Emelie Thor, Göteborg, 1 septem-
ber 2016 

Annika Walin, Stockholm,  
2 september 2016 

Adam Weissbach, Stockholm, 
1 oktober 2016 

Elisabeth Werner, Malmö, 
31 augusti 2016 

Sara Zachrisson, Stockholm, 
31 augusti 2016 

Ulf Öberg, Stockholm, 17 sep-
tember 2016 

UPPHÄVNING AV  
EU-REGISTRERING

Ida Otken Eriksson, Stockholm, 
1 september 2016

AVLIDNA LEDAMÖTER

Torbjörn Borg, Eskilstuna, 4 juli 
2016 

NYA LEDAMÖTER FORTS.

Samfundet

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar
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Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen 

eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med 

mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus 

fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

Lars Laurin, Lund, 28 september 
2016 

Allan Lindén, Hovås, 18 augusti 
2016 

Lars Oscarsson, Jönköping, 24 
juni 2016 

Christer Pripp, Borgholm, 20 sep-
tember 2016

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/0762 Betänkandet Barn-

konventionen blir svensk lag 
(SOU 2016:19)

R-2016/1035 Departementspro-
memorian Ersättning vid expro-
priation av bostäder (Ds 2016:16)

R-2016/1126 Betänkandet Polis 
i framtiden – polisutbildningen 
som högskoleutbildning (SOU 
2016:39)

R-2016/1311 Promemorian Några 
finansmarknadsfrågor

R-2016/1315 Betänkandet Straff-
rättsliga åtgärder mot delta-
gande i en väpnad konflikt till 
stöd för en terroristorganisation 
(SOU 2016:40)

R-2016/1317 Promemorian Vissa 
frågor om kommersiell radio 
(Ds 2016:23)

R-2016/1318 Departementspro-
memorian Utvidgat skydd mot 
diskriminering i form av bristan-
de tillgänglighet (Ds 2016:26)

R-2016/1320 En omarbetad 
Bryssel-II-förordning

R-2016/1381 Utkast till lagrådsre-
miss En handräckningsbestäm-
melse i lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl.

R-2016/1477 EU-kommissionens 
förslag till asylprocedurförord-
ning

R-2016/1478 EU-kommissionens 
förslag till reviderat mottagan-
dedirektiv

R-2016/1505 Enhetliga och effek-
tiva system för miljötillsyn och 
sanktioner Dir. 2016:32

R-2016/1854 Promemorian 
Förslag till ändringar i Finans-
inspektionens föreskrifter och 
allmänna råd med anledning av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 
om marknadsmissbruk

R-2016/1873 Departementspro-
memorian Anmälningsskyldig-
het för Kriminalvården i vissa 
fall

R-2016/1889 EU-kommissionens 
förslag till skyddsgrundsförord-
ning

Samfundet
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 kundservice@wolterskluwer.se 
wolterskluwer.se

Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet 
för  byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). 
Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I 
boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av 
det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett 
förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte. 

Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som  kommer i 
kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även 
skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och  högskolor.
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Ärvdabalken

Del I (1–17 kap.) 
Arv och testamente

En kommentar

Gösta Walin
Göran Lind

S J U N D E  U P P L AG A N

Ärvdabalken

Del II (18–25 kap.) Boutredning
och arvskifte, försäkringar m.m.

En kommentar

Gösta Walin
Göran Lind

S J U N D E  U P P L AG A N

Designrätt

christina wainikka

  ISBN 978-91-39-01874-2

 kundservice@wolterskluwer.se 
wolterskluwer.se

Agnis as magnate mporrum cusapis cideliciate que nis molor re, earior 
repelle ntiatem harume por maximi, sae nima nis aut fuga. Aristiuria 
asimpelentem aciur? Eprovit iaestrum resecus aliquo volupita sitemos 
que la solum dolorep ererum et escimusamet ut rerorionem qui dit 
aut quam sinime officta tistium faceatur.

Et mod mo int fugia pellestis ditae volum, optat quid ernaten 
discium dolentiis repudi quia dendita nost fuga. Itatium la denihilit 
adigend itiumque volest. Qui dolorem id ea dolum ium volupta tiandi 
dolorep eliaere pudaepedi blaut officabo. Ovitiostet veruntus atas 
nullessundam repeliqui ditat.

christina wainikka Ebitat esto oditam everore 
caborec tisqui abor archill accaeseque quatias rerem 
quatae. Rum fugitis re et et autem faccupt aspiet 
evellac cullaceat et earibus et dolupta commoditiis 
aut dolorernam, officiis eiur sanducid qui atem fugit 
dignimus magnam, nullist isquatia ad mo magnis 
dent reicidem consenet, te oditatiusa viderfernam, 
con res expe prero molorrovitia nonsendit rerchilit, 
sitios alis vendae ab il moluptatur magnatior maio.

de överlappande skydden

D
esignrätt 

C
hristina W

ainikka 

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Anders Mallmén, Sten Andersson, 
Bo Thorstorp

Lagen om 
 ekonomiska 
föreningar

AB 04
Per Samuelsson 
1143 kr (prel. pris) exkl moms 
Utkommer i december. 
978-913911267-9

DESIGNRÄTT
Christina Wainikka 
630 kr (prel. pris) exkl moms  
978-913901874-2

ÄRVDABALKEN DEL II, 6 u 
Gösta Walin, Göran Lind 
Del II: 1357 kr (prel. pris) exkl moms 
978-913901862-9 
Del I: 1400 kr exkl moms 
978-913901861-2 

ÖVERLÄMNANDE ENLIGT EN 
 EUROPEISK ELLER NORDISK 
 ARRESTERINGSORDER
Håkan Friman, Ulf Wallentheim,  
Joakim Zetterstedt 
929 kr exkl moms 
978-913911441-3

Nyhet

Nyhet

Ny upplaga

Nyhet



Hos oss är du  
alltid i centrum

Som medlem i Advokatsamfundet 
bor och konfererar du till extra 
förmånliga priser. Vi erbjuder 

förstklassigt boende och mer än 
 300 möteslokaler över hela landet. 

Varmt välkommen!

www.elite.se

nyhet! Vi har nu öppnat Elite Hotel Mimer  i Umeå! 
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Engagemang 
som gör 
verklig skillnad
advokater kan vara inblandade 
i närmast alla upptänkliga mel
lanmänskliga aktiviteter. Allt 
från att vara brobyggare mellan 
företag lokalt och globalt, med
verka i företagsöverlåtelser och 
att verka i skiljeförfaranden, till 
att bistå tilltalade, brottsoffer, 
barn och flyktingar. De mest 
utsatta i samhällets marginaler.

På en rad områden visar sig 
advokaters engagemang.

trots att advokater är långt 
ifrån en homogen grupp har de 
som verkligen gör skillnad en 
sak gemensamt och det är ett 
sällan skådat engagemang för 
sin klient. I detta nummer av 
tidskriften kan vi läsa om att Gu
antánamofången Mohamedou 
Slahi släppts fri efter fjorton år i 
fånglägret i Guantánamobukten 
på Kuba. För ett år sedan mötte 
jag hans advokater Nancy Hol
lander och Linda Moreno i sam
band med att de medverkade på 
Advokatdagarna. De berättade 
om den understundom hopp
lösa och kafkaliknande värld 
de befann sig i när de skulle 
företräda Slahi. Men även om 
det då verkade mörkt så fanns 
det aldrig en tanke på att sluta 
arbeta för hans frigivning. Och 
till slut gav det envisa och uthål
liga engagemanget resultat.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Mohamedou Slahi släpptes i oktober efter att ha suttit inlåst i Guantánamo sedan 
2002 utan att ha anklagats för något brott. I Advokaten nr 9 2015 intervjuades 
advokaterna Nancy Hollander och Linda Moreno som företrätt honom.

Krav på samtycke 
vid sex – inte rätt väg
Sexualbrottskommittén 
föreslog i oktober att ett 
stärkt krav på samtycke 
vid sex ska införas. Advo-
katsamfundets ordförande 
Bengt Ivarsson, expert i 
utredningen, inlämnade 
ett särskilt yttrande, och 
uttalade sig i bland annat 
SVT:s Aktuellt och TV4:s 
Nyhetsmorgon.

Ivarsson anser att den 
huvudsakliga anledningen 
till få fällande domar i dag 
avseende sexualbrott är be-
visproblem beträffande vad 
som skett. Ivarsson tycker 
att det viktigaste arbetet 
är det förebyggande och 
attitydpåverkande arbetet 
som krävs för att stärka den 
sexuella integriteten hos alla 
som bor och vistas i Sverige.
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TWITTRAT 2



Som jurist är det viktigt att vara uppdaterad. 

Därför bygger vi nu tillsammans med Sveriges 

främsta jurister ett utbildningsprogram för dig, där du är – i Zeteo. 
 

För dig som är advokat innebär det en möjlighet att smidigt tillgodogöra dig en del av dina årliga 

utbildningstimmar.

Mer om e-utbildning i Zeteo 
wolterskluwer.se/zeteoutbildning

Av experter för experter 

E-utbildning
direkt i Zeteo
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