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Om rättsväsendets ansvar
I EN RÄTTSSTAT SKA ALLA INDIVIDER åtnjuta skydd mot sta-

tens (legitima) maktutövning. Individen ska också ha rättstrygghet och inte riskera att bli utsatt för brott. I detta kan
det ligga en motsättning. Avvägningen mellan integritetsintrång och rättssäkerhet å ena sidan samt statens behov av att
förhindra och lösa brott å den andra är ofta svår. En utgångspunkt vid en sådan avvägning är emellertid att rättssäkerheten aldrig får efterges. Däremot kan
integritetsinskränkningar vara påkallade.
Inte utan visst missmod har man under det gångna året
kunnat följa flera skakande beskrivningar i samband med
statens myndighetsutövning där rättssäkerheten allvarligt
ifrågasatts och oskyldiga personer drabbats svårt.
Uppmärksamheten om de tvångsomhändertagna barnen
under 1900-talet borde leda till eftertanke. Också i dag omhändertas ett stort antal barn som därefter placeras i fosterhem och på inrättningar där övergrepp fortfarande förekommer. Lagstiftningen och rättstillämpningen när det gäller
tvångsvård i allmänhet i Sverige i dag lämnar mycket övrigt
att önska. De mest utsatta saknar en stark röst som tillvaratar
deras intressen.
Ett annat exempel där rättssamhället uppvisat påtagliga
brister är behandlingen av den dråpmisstänkta barnläkaren.
Med förundran har man läst om gripandet, den långa tidsutdräkten, det efterföljande åtalet, den friande domen och nu
senast barnläkarens förfärande beskrivning av vad hon upplevt i sina kontakter med rättsväsendet, och då främst med
polis och häktespersonal. Här har rättsväsendet ett inte obetydligt förklaringsunderskott. Det är en självklarhet att såväl
RÅ som JK och även Rikspolisstyrelsen (genom sin anmälan
till polisens internutredningar), nu har inlett en granskning
av hanteringen av ärendet. Med stort intresse emotses respektive myndighets beslut.
Ett annat uppmärksammat fall som även det inger stor
olust är när polisen i Göteborg 2010 under dramatiska former bröt sig in och grep flera personer med utländsk bakgrund. De var på lösa och felaktiga grunder misstänkta för
att planera terrorbrott i Göteborg. De och deras familjer med
små barn utsattes för en synnerligen hårdhänt behandling.
Den lokala polisstyrkan forcerade dörren, delgav fel personer misstanke om brott och utdelade enligt målsäganden
därtill sparkar. Till detta kommer att polisen i strid med gällande lagstiftning begärde och erhöll så kallad masttömning
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utvisande all telefontrafik under viss, i och för sig irrelevant,
tid. Förhör hölls med såväl vuxna som barn utan advokat.
Personerna i fråga visade sig vara helt oskyldiga.
I Södertälje pågår för närvarande ett av de mest omfattande brottmålen som förekommit i Sverige. Ett mycket stort
antal personer är misstänkta för mord och delaktighet i
mord på tre personer. Rättegången beräknas pågå under
lång tid. Redan på ett tidigt stadium har starka konflikter
mellan de fyra åklagarna och advokaterna uppenbarats. Det
hävdas från advokathåll att åklagarna undanhåller bevisning, att de trots att förundersökningen är avslutad kommer
med nytt material och att de systematiskt underlåter att kontrollera sina egna uppgifter. Uppfattningen är att åklagarna
inte uppfyller sin objektivitetsplikt och att de inte följer rättegångsbalkens regler. Advokaterna hotar med att anmäla hinder för huvudförhandling. En av de advokater som varit kritisk blev i sin tur föremål för mycket stark kritik från
åklagarna. Kritik som jag anser sakna all grund.
Dessa händelser, som trots att de är olika till sin karaktär,
visar dock flera gemensamma brister i den svenska rättsstaten. De avslöjar inte bara enskilda misstag, utan också allvarliga systemfel och de väcker frågor om ansvarsutkrävande.
MYNDIGHETSUTÖVNING INNEBÄR med nödvändighet att fel
begås och enskilda drabbas. Det kan ske på grund av oaktsamhet, uppsåtligen eller vilket torde vara vanligast, utan att
något formellt fel begåtts.
En enskild tjänstemans agerande kan dock ha mycket stor
betydelse för den person som blir föremål för statens myndighetsutövning. Tjänstemän vid offentliga myndigheter kan
därför dömas för tjänstefel om de uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Om
gärningen är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.
För ansvar för grovt tjänstefel krävs uppsåt och brottet ska
vara att anse som grovt.
Syftet med straffmöjligheten är att tillgodose medborgarnas intresse av att offentliga uppgifter fullgörs på ett korrekt
sätt. Det är statens skyldighet att garantera medborgarna en
korrekt myndighetsutövning och kanske än mer angeläget
att garantera medborgarna att det finns kontrollmekanismer
som identifierar när ett fel har begåtts och att rättelse vidtas.
Det åligger därför staten att snabbt reagera när det uppstår
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felaktig hantering eller försummelse i ett mål eller ärende.
Bedömningen om en tjänsteman har handlat oaktsamt
eller inte är främst beroende av vilka krav på noggrannhet
och omsorg som uppgiften kräver. Straffet för tjänstefel är
böter eller fängelse högst 2 år. I lagen om offentlig anställning föreskrivs vidare att en arbetstagare, som uppsåtligen
eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse.
UNDER SENARE TID har framför allt polisens uppträdande

diskuterats i medierna, vilket har satt frågan om tjänstefel i
fokus. Röster har höjts för ett återinförande av det tjänstemannaansvar som avskaffades 1976. Den så kallade ämbetsansvarsreformen hade tre huvudsakliga syften: att avsevärt
inskränka det straffbara området, att på ett mera rationellt
sätt bestämma den personkrets som skulle vara underkastad
straffansvar samt att åstadkomma ett närmande mellan den
offentliga och den privata arbetsmarknaden. Avskaffandet
av tjänstemannaansvaret medförde en betydande avkriminalisering av det straffrättsliga ansvaret för statligt anställda.
Stora delar av tjänstemannens ansvar kom i stället att regleras genom disciplinlagstiftning. Innan reformen genomfördes kunde i princip varje fel eller försummelse i tjänsten leda
till ansvar för tjänstefel. Påföljderna omfattade böter och
fängelse, men också de särskilda ämbetsstraffen suspension
och avsättning. Reformen kom dock att leda till att lagligheten av myndighetsåtgärder på till exempel rättsväsendets
område kom att prövas på disciplinär väg i en omfattning
som från principiella utgångspunkter inte bedömdes lämplig. Det ledde till lagändring.
VID DEN REFORM SOM DÄREFTER genomfördes 1989 fick

straffbestämmelsen i brottsbalken sin nuvarande lydelse.
Den innebär att ansvar kan inträda även om oaktsamheten
inte anses som grov. Av allmänna principer följer emellertid
att straffrättsligt ansvar för oaktsamhet inte ska komma ifråga för varje avvikelse från den eftersträvade normen. En viss
marginal föreligger med nödvändighet alltid mellan det helt
aktsamma och det oaktsamma. Enligt förarbetena kan det
emellertid inom vissa områden, till exempel rättsväsendet,
där det uppställs särskilt stora krav på korrekt handläggning,
finnas skäl att göra en strängare bedömning än i andra fall.
Den intressanta frågan är således om den straffrättsliga
regleringen av tjänstefelsansvaret på ett adekvat sätt fullgör
den förtroendeskapande funktion som lagstiftningen syftar
till och om den samtidigt möjliggör en nyanserad syn på det
handlande som är föremål för bedömning.
OAKTAT DE OPROPORTIONERLIGA INGRIPANDEN och övriga

allvarliga brister som jag menar att exemplen ovan är uttryck för anser jag inte att utkrävande av det straffrättsliga
ansvaret ska utvidgas. Ur ett medborgerligt perspektiv bör
ett disciplinärt förfarande kunna utgöra ett väl så ändamålsenligt sätt att sanktionera sådana fel som varje normal omdömesgill och effektiv polis, åklagare eller domare skulle
kunna göra sig skyldig till. En utvidgning härvidlag skulle
heller inte vara effektiv. Den skulle helt sakna preventiv betydelse. Också för de enskilda tjänstemännen inom rättsväsendet ska proportionalitetsprincipen gälla. Däremot ska straffbestämmelsen givetvis tillämpas i de allvarligare fall som
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åsyftats. Tyvärr är den straffrättsliga tjänstefelsregleringen
inte alltid lätt att tillämpa.
En åklagare kan i dag även dömas för obefogat åtal om åtal
väcks trots att sannolika skäl för åtal saknas. Det är i sammanhanget tankeväckande att en domare utan någon som
helst påföljd kan döma en person till livstids fängelse,
tvångsomhänderta barn med mera så länge det sker inom
lagens ramar. Konsekvenserna av en sådan felaktig, om än
inte tjänstefelsgrundande rättstillämpning, är för den enskilde betydligt mer ingripande än de mindre allvarliga fel som
kan omfattas av det straffrättsliga ämbetsmannansvaret.

”Inte utan visst missmod har man under det gångna
året kunnat följa flera skakande beskrivningar
i samband med statens myndighetsutövning där
rättssäkerheten allvarligt ifrågasatts och oskyldiga
personer drabbats svårt. ”

ATT MISSTAG OCH FEL KOMMER ATT BEGÅS inom ramen för

statens myndighetsutövning går tyvärr inte att undvika. Vad
som krävs är att det finns verktyg som när ett misstag eller
fel begåtts snabbt identifierar felet och ger upprättelse till
den som drabbats. En person som på grund av felaktig myndighetsutövning kommit att frihetsberövas kan som bekant
vända sig till JK för ersättning, både för tiden som frihetsberövad och för vissa andra ekonomiska skador som staten förorsakat. Härtill kommer möjligheten att inom ramen för en
sedvanlig skadeståndsprocess väcka talan mot staten i allmän domstol. Det finns som i fallet med de tvångsomhändertagna fosterbarnen även en (om än mycket begränsad)
möjlighet att få ex gratia-ersättning av staten i vissa fall.
Dessa korrektiv utgör dock sällan upprättelse i mänsklig mening. Jag tror i stället att den principiellt viktigaste åtgärden
när det gäller att förhindra att enskilda oförskyllt drabbas av
felaktigheter inom rättsväsendet är att verka för skapandet
av en god rättskultur som bygger på respekt för mänskliga
rättigheter, effektivitet och transparens. Först då kan lagstiftning och rättstillämpning utgöra det skydd som den enskilde
har rätt att kräva.
De oskyldigt drabbade i Göteborg har aldrig fått någon
upprättelse. Överåklagaren lade ner förundersökningen om
tjänstefel. Beslutet i överprövningsärendet ledde inte till
ändring trots de allvarliga fel som begåtts. De bedömdes som
svårutredda och ringa!

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Forskare granskar nya
migrationsprocessen
Den nya process- och instansordningen i migrationsärenden
har skapat ökad öppenhet och
därmed stärkt rättssäkerhet.
Det konstaterar docenten i offentlig rätt Annika Lagerqvist
Veloz Roca, som analyserat reformen 2006. Enligt Lagerqvist
Veloz Roca har den öppenhet
som det nya tvåpartsförfarandet lett till dels gjort det lättare
för asylsökande att bemöta
Migrationsverkets uppgifter,
dels förbättrat kvaliteten på beslut och domar. Lagerqvist Veloz Roca föreslår dock ytterligare förbättringar. Bland annat
bör det insynsråd som granskar
Migrationsverkets verksamhet
kompletteras med experter på
etik, som filosofer och präster.
Annika Lagerqvist Veloz Roca:
Gränsöverskridande – en förvaltningsrättslig knäckfråga,
Stockholms universitet, 2011.

Sten Heckscher.

Säkerhetsskyddslagen
ska ses över
Regeringen har givit Sten
Heckscher i uppdrag att som
särskild utredare göra en översyn av säkerhetsskyddslagen.
Syftet är att åstadkomma ett
bättre säkerhetsskydd för verksamheter som är av betydelse
för rikets säkerhet.
I säkerhetsskyddslagen finns
bestämmelser om krav på säkerhetsskydd för verksamheter
som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som behöver
skyddas mot terrorism. Lagen
innehåller bestämmelser om
bland annat säkerhetsprövning
och registerkontroll av personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet.
Den nuvarande lagstiftningen
trädde i kraft för mer än femton
år sedan, den 1 juli 1996. Utredarens förslag ska redovisas senast den 30 april 2014.
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Antalet anmälningar mot
advokater fortsätter sjunka
Antalet advokater och biträdande jurister ökar kraftigt,
samtidigt som antalet anmälningar fortsätter att minska.
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 497 disciplin
anmälningar under 2011. Det är
41 färre än under 2010. Antalet
har sjunkit från 591 anmälningar
år 2008.
Disciplinnämnden behandlade
totalt 496 ärenden under 2011. Av
de 215 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde ledde 136 till
att advokaten fick en påföljd. I de
flesta fall blev påföljden en erinran till advokaten, men 31 advokater fick varningar och 26 fick den
näst strängaste påföljden, varning
med straffavgift. En advokat uteslöts ur Advokatsamfundet.
Varningarna och varningarna

med straffavgift beror bland annat på att Advokatsamfundet numera övervakar att varje advokat
lämnar in revisorsintyg, där det
framgår om advokaten har uppfyllt kravet på vidareutbildning
under året. Upprepade försummelser leder till sträng påföljd –
och det blir varning med straffavgift för den advokat som inte
svarar på disciplinnämndens förelägganden.
UNDER 2000-TALET har Sveriges

advokatkår ökat i antal med 40
procent – från 3 635 advokater år
2000 till 5 082 advokater år 2011.
Antalet biträdande jurister på advokatbyråer ökade än mer under
samma tid – från 813 till 1 810 jurister, motsvarande en ökning
med 123 procent. Trots detta fortsätter antalet anmälningar till dis-

ciplinnämnden att minska. Antalet anmälningar sedan år 2000
har minskat med 18 procent.
– Tendensen med ett minskat
antal anmälningar håller i sig. Det
visar att advokatkåren håller en
hög etisk standard och att våra
satsningar på etiken har givit resultat, säger Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg.
Under det senaste decenniet
har Advokatsamfundet satsat
långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både advokater och biträdande jurister. År
2004 införde Advokatsamfundet
krav på advokatexamen. Samma
år infördes också ett krav på professionell vidareutbildning för
alla verksamma advokater, som
numera måste genomgå minst 18
timmars utbildning varje år.

Fler anmälda brott under 2011
Drygt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2011, rapporterar Brå. Det är en ökning med
3 procent jämfört med året
innan.
Stöldbrott, brott mot person,
skadegörelsebrott och narkotikabrott ökade jämfört med
2010.
Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott.
Under 2011 anmäldes 1 410 000
brott till polis, tull och åklagare.
Det är en ökning med cirka

46 000 brott eller 3 procent jämfört med 2010.
– Mer än hälften av den totala
ökningen av antalet anmälda
brott under året kan hänföras till
januari och december månad, säger Anton Färnström, statistiker
på Brottsförebyggande rådet, Brå.
Ärendeinflödet till polisen under december blev mer lik de övriga höstmånaderna, som vanligtvis ligger högre. Uppgången
märks i de flesta brottskategorierna. Ökningen i januari förklaras
till stor del av ett enskilt ärende

rörande bland annat dopningsbrott.
Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott ökade för första
gången på tio år. Bland stöldbrotten ökade fickstölder och cykelstölder mest. Även de anmälda
bostadsinbrotten ökade. Samtidigt minskade antalet anmälda
biltillgrepp och stöld ur och från
motordrivet fordon, vilket är en
trend som pågått sedan början av
2000-talet. Även antalet anmälda
butiksrån minskade.
www.bra.se
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Nyheter

Nytt supplement till
Advokatetik ges ut
Disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron
fortsätter oförtrutet att följa
utvecklingen av god advokatsed. Till julen 2011 kom hans
supplement till boken Advokatetik ut.
Advokatsamfundet gav ut Claes
Peyrons bok Advokatetik år
2010. Där hade han sammanställt och analyserat disciplinnämndens praxis från sin tid
som ordförande i nämnden
1992–2008, utifrån sin egen
grundliga genomläsning av
nämndens alla avgöranden under perioden.
Sedan dess har Claes Peyron
ägnat sig åt att gå igenom alla disciplinnämndens avgöranden från
Sveriges advokatsamfu
nd
Laboratoriegatan 4,
Box 27321, 102 54
Stockholm
Telefon: 08-459 03
00 Telefa x: 08-66
0 07 79
e-post : info@ advoka
tsamfundet.se
www.advokatsamfu
ndet.se
ISBN 978-91-637
-0041-5

Supplement till

ADVOKATETI K
En praxisgenom

gång

CLAES PEYRON

SVER IGES ADVOKATSA
2011

MFUN D

och med slutet av år 2010. Resultatet har han sammanställt i
form av ett supplement till boken Advokatetik. I supplementet har Claes Peyron ägnat särskilt intresse åt ämnen där han
har uppfattat att det har skett
nyheter på advokatetikens område: i form av nya etiska regler
för advokatverksamheten, till
exempel i fråga om kravet på
fortbildning, eller i form av tendenser till vidareutveckling av
nämndens praxis i nya riktningar
jämfört med tidigare avgöranden.

SD får partistöd för
tomma stolar
Ett parti har rätt till partistöd
även för platser i en beslutande
församling som man inte lyckats besätta. Det fastslog Kammarrätten i Stockholm i december i en dom. Ärendet gällde
Sverigedemokraterrrna, som
nekats partistöd i kommunfullmäktige i Södertälje, eftersom
partiet bara kunnat besätta en
av sina två platser. Också den
person som tillsatts lämnade
sitt uppdrag utan att ha deltagit
vid något sammanträde. Enligt
kammarrätten räcker det dock
med att ett parti fått plats i församlingen för att partistöd ska
ges enligt kommunallagen.

SUPPLEMENTET HAR SKICKATS

tiden efter det att han avgick som
nämndens ordförande 2008 till

till alla advokater och biträdande
jurister, liksom tidigare boken
Advokatetik. 
MA

Timkostnadsnormen i år blir 1 205 kronor
TIMKOSTNADSNORMEN för 2012

blir 1 205 kronor, exklusive
moms. Det innebär en höjning
med drygt tre procent jämfört
med 2011.
Timkostnadsnormen styr er-

sättningen till advokater och jurister med offentliga uppdrag,
till exempel försvarare och måls
ägandebiträden.
Advokatsamfundet har i många år påpekat att timkostnads

normen bygger på felaktiga beräkningar och att den är allt för
låg.
Just nu arbetar också Statskontoret med en översyn av systemet
med timkostnadsnorm.

Tre av fyra återfaller efter sluten ungdomsvård
De flesta som döms till sluten ungdomsvård återfaller i
brott.
Det visar statistik från Statens institutionsstyrelse som
Dagens Nyheter rapporterat
om.

domsvård, och andelen som återföll i brott inom tre år:
2005: 132 (79 %)
2004: 145 (45 %)
2003: 112 (78 %)
2002: 117 (73 %)
2001: 102 (75 %)

Av de unga människor som dömdes till sluten ungdomsvård under perioden 2001–2005 var
medianvärdet 75 procent för återfall i brott inom tre år.

PÅFÖLJDEN SLUTEN ungdoms-

ANTALET DÖMDA till sluten ung-
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vård infördes 1999. Ungdomar
som begår allvarliga brott när de
är mellan 15 och 17 år döms oftast
till sluten ungdomsvård i stället
för fängelse. Straffet kan vara
mellan 14 dagar och 4 år och verk-

ställs vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem på särskilda
avdelningar. Den genomsnittliga
strafftiden 2010 var 10,1 månader.
År 2010 presenterade Statens
institutionsstyrelse en studie som
jämför återfall i brott bland ungdomar som dömdes till fängelse
1991–1998 och ungdomar som
dömdes till sluten ungdomsvård
1999–2003: Återfall i brott bland
ungdomar dömda till fängelse
respektive sluten ungdomsvård
(SiS följer upp och utvecklar
2/10).

Riksrevisor Jan Landahl.

”Kraftsamling behövs
inom rättsväsendet”
Det tar för lång tid att utreda
brott och för få brott klaras
upp. Ärenden ligger för länge
hos polis, åklagare och tingsrätter. Följden kan bli att fler än
nödvändigt utsätts för brott
och att unga fastnar i kriminalitet. Regeringen och myndigheterna bör därför intensifiera arbetet med att effektivisera
rättsväsendet. Det konstaterar
Riksrevisionen i slutrapporten
Att hantera brottmål effektivt
– en utmaning för regeringen
och rättsväsendet.
Riksrevisionen har granskat
vad regeringen och rättsväsendets myndigheter har gjort under de senaste tio åren för att
brottmål ska hanteras mer effektivt. Trots att myndigheterna
har fått stora resurstillskott har
resultaten inte förbättrats tillräckligt, anser Riksrevisionen.
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Nyheter
Fler säkerhetskontroller
i domstolarna
Regeringen har skickat en remiss till lagrådet med ett förslag om att öka möjligheterna
att genomföra säkerhetskontroller i domstolarna.
Förslaget ger domstolarna
utökade möjligheter att besluta
om säkerhetskontroller, till exempel i form av inpasseringskontroller med larmbågar.
Syftet är att öka säkerheten i
domstolarna.
Regeringen har avsatt särskilda medel för säkerhetskontroller i budgetarna för året och
för kommande år.
Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft
den 1 juli 2012.

Regeringen och S
ense om signalspaning
Regeringen och Socialdemokraterna kom i december
överens om spelreglerna för
Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens signalspaning.
Till grund för överenskommelsen ligger den departementsskrivelse om signalspaning, Ds 2011:44, som just nu
remissbehandlas.
Regeringen och Socialdemokraterna har deklarerat att remissynpunkterna ska beaktas
när detaljerna i lagförslaget utformas.
Advokatsamfundet har varit
kritiskt mot de föreslagna förändringarna, i synnerhet mot
att även den öppna polisen ska
ges möjlighet till signalspaning.
Samfundet anser att det riskerar att utvidga tillämpningsområdet för signalspaning ytterligare och öppna för ”fisketurer”
efter information.

Sen årsredovisning bör
inte vara bokföringsbrott
Att lämna in företagets årsredovisning för sent bör inte längre betraktas som bokföringsbrott.
Det anser Advokatsamfundet
i sitt remissvar på promemorian
Försenad årsredovisning och
bokföringsbrott.
I promemorian föreslås att
man normalt inte ska väcka åtal
för att en årsredovisning lämnas in för sent. Men Advokatsamfundet vill alltså gå längre,
och helt avkriminalisera förseningen.

8

Advokatprotester
mot häktet i Göteborg
I Göteborg blir advokater som
besöker häktet inlåsta med
sina klienter. En säkerhetsrisk för advokaterna, anser
Advokatsamfundets Västra
avdelning, som överlämnat en
protestskrivelse med mer än
hundra namnunderskrifter till
Kriminalvården.
Enligt Kriminalvården finns det
en larmknapp i cellen för att öka
säkerheten. Många advokater har
dock aldrig fått någon information om det. Advokater som råkat

komma åt knappen har också berättat att det tog en lång stund
innan häktespersonalen reagerade på larmet.
Advokatsamfundet har redan

tidigare uppmärksammat det
olämpliga i att låsa in advokater
med klienterna.
I ett brev till Kriminalvårdens
generaldirektör Inga Mellgren
den 14 november tog Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg upp säkerhetssituationen vid Göteborgshäktet.
I brevet pekar generalsekreteraren också på flera andra problem vid häktena, som att advokater vid många häkten bara får
besöka sina klienter under vissa
tider.

Sedan maj
2011 bloggar
Advokatsam
fundets general
sekreterare
Anne Ramberg
på http://anne
rambergs.word
press.com/.

Många bloggar om juridiken
Jurister och advokater tycks
bli allt mer av estradörer i takt
med att internet och sociala
medier utvecklas.
Det brukar sägas om jurister att
de föredrar att hålla en låg profil i
samhällsdebatten. Men kanske
håller informationsteknologin på
att ändra detta. Allt fler jurister
och advokater säger nu sin mening och för ut sina analyser i
bloggar, dagböcker på internet.
När webbplatsen Blogrank rankar de 50 främsta engelskspråki-

ga juridikbloggarna toppas listan
om bloggen står advokaterna Dan
av Above the law, som enligt egen
Harris och Steve Dickinson
utsago förmedlar ”nyheter och
(http://www.chinalawblog.com/).
skvaller om juridikens
Även i Sverige har advomest färgstarka personligkaterna hittat ut i blogheter och mäktiga institugosfären. Sedan maj 2011
tioner, liksom insiktsfulla
bloggar Advokatsam
kommentarer om den sefundets generalsekreterare
naste utvecklingen i juridiAnne Ramberg (http://ankens värld” (http://above
nerambergs.wordpress.
Thomas
Bodström.
thelaw.com/).
com/).
Högt upp på listan finns
En annan bloggande adockså China Law Blog, med fokus
vokat är förre justitieministern
på kinesisk rätt och hur den påThomas Bodström (http://www.
verkar affärsklimatet i Kina. Bakbodstromsamhallet.se/).
Advokaten Nr 1 • 2012

Nyheter
Kamp mot organiserad
brottslighet kan bli bättre
Det pågående samarbetet mellan olika myndigheter mot grov
organiserad brottslighet har
gett positiva resultat, men samarbetet kan bli ännu bättre.
Det visar en utvärdering av
myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet,
som Brottsförebyggande rådet,
Brå, har gjort.
Brå anser att myndigheterna
kan samverka mer i de operativa insatserna. Dessutom bör
de i högre grad rikta insatserna
mot nationellt prioriterade
brottsproblem. Hittills har regionala prioriteringar dominerat, enligt Brå.

Ny e-tjänst ska underlätta för anhöriginvandrare
Efter en försöksperiod har Migrationsverket nu lanserat sin
tjänst för elektronisk ansökan
om uppehållstillstånd på grund
av familjeanknytning över hela
världen.
E-tjänsten gör det möjligt att
skicka in sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige via internet från hemlandet.
Den sökande kallas sedan för
intervju vid närmaste utlandsmyndighet.

David Frydlinger betonade vikten av att förstå klientens mål och strategi.

ADVOKAT I FRAMTIDEN

Fokusera på gemensamma
intressen vid avtal
– Utbildningar och litteratur
om avtalsförhandlingar har
ofta fokus på priset. Men det
är egentligen inte så relevant
för affärsadvokater.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

Det sa advokat David Frydlinger
vid Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm den 23 november. Han presenterade vid
seminariet sin egen modell för
avtalsförhandlingar, anpassad till
den specifika roll som advokaten
har i avtalsförhandlingar. Det
Advokaten Nr 1 • 2012

handlar alltså inte om att förhandla pris utan i stället om att hantera
och fördela de risker som finns
för att klienten inte ska kunna
uppnå det tilltänkta kommersiella
målet i den aktuella affären eller
transaktionen.
DAVID FRYDLINGER TALADE vid

seminariet om vikten av att förstå
klientens mål och strategi innan
man börjar analysera riskerna
kring en specifik affärsuppgörelse. Han betonade också att man
måste sätta sig in i motpartens
mål och risker för att kunna företräda sin klient på bästa sätt. När
förhandlingen väl börjar är det
bästa ofta att fokusera på parter-

nas intressen och inte på själva
förhandlingspositionen, och att
försöka hitta en lösning som kan
gynna båda parterna.
– Det finns få saker som gör en
så hög som att sitta och förhandla,
gärna klockan fyra på natten, och
klienten blir nöjd. Man kan gå
därifrån, och även motparten är
nöjd. Då blir den symboliska skålen i champagne på riktigt, avslutade David Frydlinger.
UB

LÄS MER
David Frydlingers presentation
vid seminariet finns på
Advokatnätet,
www.adokatsamfundet.se/avtal

Åklagarmyndigheten
stärker sin rättsliga tillsyn
Åklagarmyndigheten ska
förstärka den
rättsliga tillsynen inom myndigheten.
Bland annat ska den planerade, systematiska tillsynen bli
mer omfattande.
Myndigheten ska också tillsätta en fristående tillsynsfunktion vid riksåklagarens kansli,
enligt en rapport till regeringen.
Den nya tillsynen ska införas
stegvis från den 1 april 2012.

Polisen ska få göra
egna narkotikatest
Polisen planerar att göra egna
tester av amfetamin och cannabis i syfte att arbeta effektivare.
Det kommer att gå fortare än
att anlita Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Polisen hoppas kunna börja analysera preparaten själva från och
med i år, 2012.
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Nyheter

En vaktkonstapel på Långholmens fängelse pekar ut det ställe där ett antal rymningsbenägna fångar tog sig ut över den fyra meter höga muren. Året är 1958.

Kriminalistföreningen hundraårsjubilerade med ett seminarium på temat kriminalpolitik
under 100 år.
Seminariet som hölls i november
på Westmanska palatset i Stockholm inleddes med att det före
detta justitierådet Dag Victor höll
ett anförande under rubriken
Från behandlingsideologi till nyklassicism. Han vägledde åhörarna genom straffrättens utveckling. Victor tog sin utgångspunkt i
klassicismen som uppstod under
upplysningstiden, vidare genom
renässansen, till den positiva skolan slutligen fram till nyklassicismen där vi befinner oss i dag.
Han välkomnade återgången till
skuldprincipen.
Den tidigare justitieministern
Laila Freivalds talade om politi10

kerna och kriminalpolitiken. Hon
tecknade sin bild av hur kriminalpolitiken utvecklats sedan
1960-talet fram till mitten av
2000-talets första decennium.
Freivalds menade att det faktum
att kriminalpolitiken fick ett bredare genomslag och blev ett slagträ i den politiska debatten till en
del hörde samman med utvecklingen inom medierna. Frågor
om kriminalpolitik kom att allt
mer engagera människor.
BRITTA KYVSGAARD, forsknings-

chef för det danska justitieministeriet, hade ett nordiskt perspektiv när hon beskrev utvecklingen
på området under de gångna 100
åren. Bland annat beskrev hon
vilka idéer som präglat utvecklingen och det nordiska samarbetet.

Professor Hanns von Hofer talade om fångpopulationens utveckling under den aktuella perioden. Han redovisade en rad
statistiska uppgifter på området
och pekade på narkotikabrottens
starka påverkan på fångtalen.
Han konstaterade att det går att
åstadkomma det otänkbara, det
vill säga förändringar på kriminalpolitikens område.
PROFESSOR PETTER ASP beskrev

internationaliseringen av straffrätten under de senaste tjugo
åren. Enligt honom har internationaliseringen och politiseringen
ändrat kriminalpolitikens spelplan. Han beskrev även tio viktiga
utmaningar att hantera för kriminalpolitiken, till exempel den
bristande styrfunktionen, den
bristfälliga formella och demo-

kratiska förankringen samt olika
kvalitetsproblem.
Under ledning av moderator
Sten Heckscher, tidigare ordförande i Högsta förvaltningsdom
stolen, diskuterade en panel bestående av bland andra
hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, professor Martin Grann, fil.
dr Jan Andersson, lagmannen
Mari Hedenborg samt advokaten
Anna Björklund.
Diskussionen kom framförallt
att handla om framtiden och utmaningar för kriminalpolitiken
och straffrätt.
I samband med seminariet aviserades att Kriminalpolitiska sällskapet, som är en del av Kriminalistföreningen men som varit en
särgrupp under många år, helt
ska gå upp i Kriminalistföreningen. 
TK
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Kriminalpolitik under 100 år

Världen
Advokaternas oberoende
hotas i Europa

EUROPADOMSTOLEN

Advokat hade rätt att
uttala sig i medierna
Frankrike bröt mot artikel 10 i
Europakonventionen (rätten till
yttrandefrihet) när en advokat
fälldes i domstol för brott mot
sin tystnadsplikt. Det fastslog
Europadomstolen i en dom den
15 december i ärendet Mor mot
Frankrike.

Fallet gäller en advokat, Gisèle
Mor. Från 1998 företrädde hon ett
par, vars son dött efter att han
vaccinerats mot hepatit B.
I november 2002 överlämnades en expertrapport om sambandet mellan vaccinet och dödsfallet till den utredningsdomare
som höll i fallet. Kort därefter bad
föräldrarna sin advokat Mor att
hon skulle tala med en journalist
om fallet. Journalisten hade redan tillgång till uppgifter ur rapporten, men i den artikel som sedan publicerades uttalade sig
advokat Mor om rapporten.
I december anmälde läkemedelsbolaget bakom vaccinet advokat Mor för brott mot tystnads-

Europadomstolen i Strasbourg.

plikten, eftersom rapporten var
belagd med förundersökningssekretess. Hon fälldes sedan för
brottet i både första och andra
instans. Skadeståndet begränsades dock till en euro, eftersom
brottet enligt domstolarna hade
skadat den allmänna ordningen
minimalt.
Dagen efter domen i andra instans, den 11 januari 2008, läm-

nade Gisèle Mor in ett klagomål
till Europadomstolen, för att domen kränkte hennes yttrandefrihet enligt Europakonventionens
artikel 10.
Och domstolen delar hennes
uppfattning. Visserligen kan advokaters yttrandefrihet behöva
inskränkas i vissa fall, till exempel
under en förundersökning. Men i
det här fallet var det inte advokat
Mor som läckte informationen.
Hennes uttalanden ska snarare
ses som inlägg i en debatt om vaccinets hälsorisker, en debatt av
stort allmänintresse, anser domstolen. Hennes uttalande var också i enlighet med klientens intresse. Europadomstolen finner
därför att domen mot Gisèle Mor
innebar en oproportionerlig inskränkning av hennes yttrandefrihet. Frankrike ska betala 5 000
euro i skadestånd till advokaten.
Domen kan överklagas och
prövas i stor kammare.
UB
Europadomstolen ansökan
nr 28198/09

Kritik från advokater mot förslag till europeisk patentdomstol

FOTO: EUROPARÅDET

EU:s strävan efter en harmoniserad patenträtt är i sig positiv.
Men det förslag som nu lagts
fram har stora brister. Framför
allt riskerar det att bli allt för
krångligt och kostsamt för små
och medelstora företag, anser
både Sveriges advokatsamfund
och Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, som
båda yttrat sig över förslaget.

EU har i ett antal år arbetat med
att försöka skapa en harmoniserad patenträtt och en gemensam
patentdomstol. Nu har arbetet
alltså kommit så långt som till ett
Advokaten Nr 1 • 2012

utkast från rådet, som sänts ut på
remiss.
Trots att både CCBE och Advokatsamfundet i grunden är positiva till försöken att harmonisera
patenträtten i EU, säger organisationerna nej till det förslag som
nu presenterats. Kritiken riktas
bland annat mot att varken processreglerna för en ny domstol,
eller finansieringen ännu är klar.
Advokatsamfundet reagerar också på att processpråken för den
nya domstolen föreslås bli engelska, tyska och franska. Risken är,
enligt samfundet, att rättspraxis
blir oklar när ”domar avfattas på

ett språk som varken parter eller
vissa av domarna behärskar”.
Såväl Advokatsamfundet som
CCBE ifrågasätter också att den
planerade europeiska patentdomstolen ska få exklusiv behörighet när det gäller Europa
patent. Samfundet konstaterar
att huvuddelen av alla patenttvister i Europa är nationella. Att då
tvingas processa i en gemensam
domstol kan bli både krångligt
och dyrt, inte minst för små och
medelstora företag. Även CCBE
ifrågasätter domstolens exklusivitet, och anser att frågan behöver
utredas närmare. 
UB

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, och
den amerikanska advokatorganisationen American Bar Association, ABA, är oroliga över
förändringar av advokatväsendet i Europas krisdrabbade
länder.
Krav från Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella
valutafonden har fått regeringarna i Grekland, Irland och
Portugal att lägga fram förslag
om ingripande förändringar av
advokatväsendet.
CCBE och ABA har skrivit ett
brev till Internationella valutafonden, där organisationerna
uttrycker sin oro över utvecklingen. Advokatorganisationerna anser att utvecklingen, med
ändringsförslag utifrån rent
ekonomiska motiv, kan skada
rättsstaten, advokatens roll i
samhället och den enskildes
möjligheter till advokathjälp.

Kinesisk människorättsadvokat åter fängslad
Kinesiska
statliga
medier
rapporterade i december
att den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng
har brutit mot reglerna i
skyddstillsynen och därför åter
dömts till fängelse.
Advokaten Gao Zhisheng,
som bland annat företrätt Falun
gong-utövare, har förföljts och
trakasserats av de kinesiska
myndigheterna under en rad år.
I december 2006 dömdes han
till tre års fängelse villkorligt för
”omstörtande verksamhet”.
Efter strafftidens slut försvann Gao Zhisheng i april
2010. Men i december 2011
meddelade myndigheterna via
de statskontrollerade medierna
alltså att Gao åter dömts till
fängelse.

Öppenhet vid domarutnämningar efterlyses
Det behövs ökad öppenhet och
kvalitet i utnämningar till internationella domstolar. Det anser
International Bar Associations
institut för mänskliga rättigheter, IBAHRI.
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Stockholm Human Rights Award

Ödmjuk pristagare
tog emot utmärkelse
Den 29 november 2011 delades Stockholm Human Rights Award ut för tredje
gången. Aryeh Neier tog emot priset på sina egna och George Soros vägnar vid
en ceremoni på Advokatsamfundet i Stockholm.
TEXT MAGNUS ANDERSSON FOTO TOM KNUTSON

E

tt 60-tal inbjudna gäster från
Sedan Aryeh Neier hade tagit emot utbland annat diplomatkåren,
märkelsen höll han en föreläsning om
domstolarna, advokatkåren och
ämnet Människorättsrörelsen som en
universiteten deltog vid prisceremonin.
faktor i världshändelserna. Neier beAdvokat Christian Åhlund, generalseskrev hur människorättsrörelsen påverkreterare för International Legal Assiskade världshändelserna i skuggan av
tance Consortium (ILAC), riktade sig särkalla kriget och hur utvecklingen fortsatskilt till Neier:
te under 1970- till 1990-talen med stora
– Er livslånga hängivenhet till ett banförändringar i Latinamerika, Asien, Sydbrytande arbete för mänskliga rättigheafrika och i Sovjetblocket. Han menade
ter gör er enastående väl lämatt människorättsrörelsen fortpad att ta emot utmärkelsen.
farande är en faktor i världshänMark Ellis, executive director
delserna.
för International Bar AssociaPå Anne Rambergs fråga viltion, reflekterade:
ka som är de största hoten mot
– I alla världens hörn i dag
mänskliga rättigheter i dag svamärker man den inverkan och
rade Aryeh Neier utan tvekan:
den framgång som Open Socie- George Soros.
– Det största hotet är Kina!
ty har haft på kort tid, och det
Han förklarade att Kina inte
beror på det ledarskap som George Sobara begränsar de mänskliga rättigheros och Aryeh Neier har utövat.
terna inom landet, utan också inverkar
Advokatsamfundets generalsekretepå andra stater runtom i världen. En del
rare Anne Ramberg överlämnade uti Kinas utrikespolitik är att erbjuda anmärkelsen till Aryeh Neier. Hon framhöll
dra länder handelssamarbete utan att
pristagarnas roll som globala ledare i arställa krav på demokrati och mänskliga
betet för att göra regeringar öppna och
rättigheter – i motsats till demokratiska
ansvarsskyldiga gentemot medborgarvästländer.
na.
– Behovet av stöd till etablerandet av
PÅ EN FRÅGA från ambassadör Jan Eliasdemokrati var själva ursprunget till att
son om de mänskliga rättigheternas uniGeorge Soros grundade Open Society
versalitet är hotad svarade Neier:
Foundations 1984. Målet var att hjälpa
– Jag är en förespråkare för medborländer att övergå från kommunism till
gerliga och politiska rättigheter och tror
demokrati, förklarade Anne
inte nödvändigtvis på ekonoRamberg, som berättade att stifmiska och sociala rättigheter.
NÄSTA
UPPSLAG
telserna har skänkt mer än 8
Han förklarade att han förIntervju med
miljarder US-dollar för att stärfäktar ekonomisk rättvisa och
Aryeh Neier
ka rättsstaten och respekten för
jämnare fördelning av resurser.
mänskliga rättigheter.
Men han ansåg att man kommer in på kompromisser när man ger sig
ANNE RAMBERG BESKREV George Soros
in på ekonomiska och sociala rättigheinsatser för ett öppet samhälle. Så vände
ter.
hon sig till pristagaren Aryeh Neier och
– Rättigheter ska övertrumfa alla ansammanfattade hans mångåriga arbete
dra angelägenheter, och ska inte vara föför mänskliga rättigheter.
remål för förhandlingar! n
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OPEN
SOCIETY
FOUNDATIONS
Aryeh Neier
är president
för stiftelserna
Open Society
Foundations.
George Soros
är grundare av
och ordförande i
stiftelserna. Stiftelsernas syfte
är att finansiera
och understödja
demokratisk
utveckling och
mänskliga rättigheter i länder
under övergång
från totalitära
styrelseskick.
Open Society
Foundations är i
dag verksamma i
mer än 70 länder.

STOCKHOLM
HUMAN
RIGHTS
AWARD
Stockholm Human Rights
Award instiftades 2009 av International Bar
Association
(IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och
Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas
ut varje år till en
person eller organisation som
har gjort särskilt
framstående
insatser för att
stödja demokratisk utveckling
och mänskliga
rättigheter.
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Stockholm Human Rights Award
ARYEH NEIER
Aryeh Neier föddes 1937 i Berlin.
Familjen lämnade Nazityskland och tog sig
först till England, och sedan
vidare till USA
då han var tio år.
Aryeh Neier är
president för
Open Society
Foundations.
Innan han började arbeta för
denna organisation 1993 var han
under tolv år generalsekreterare
för Human
Rights Watch,
som han var
med om att
grunda 1978.
Dessförinnan
arbetade han
under 15 år för
American Civil
Liberties Union
(ACLU), under
de åtta sista
åren som verkställande direktör för organisationen. Han
efterträds som
president för
Open Society
Foundations i år
av Harvard-professor Christopher Stone.

GEORGE
SOROS

Ett 60-tal inbjudna gäster från bland annat diplomatkåren,
domstolarna, advokatkåren och universiteten deltog vid pris
ceremonin. Adolf Fredriks kör medverkade med luciasånger
och en Christmas carol.
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George Soros,
som föddes
1930 i Budapest,
skapade för över
30 år sedan
Open Society
Foundations.
Soros blev känd
för sina stora
valutaspekulationer som
ibland kom
att påverka
kursutvecklingen. 1992 spekulerade han i att
den svenska
kronan var övervärderad; det
slutade för Sveriges del i en finanskris. Soros
är en varm förespråkare av
marknadsekonomi och demokrati.

13

Stockholm Human Rights Award

14

Advokaten Nr 1 • 2012

Stockholm Human Rights Award
Aryeh Neier, en av årets två pristagare, har vigt sitt liv åt att värna de mänskliga
rättigheterna. Utvecklingen går åt rätt håll enligt honom även om kampen är
blodig på många håll. Det viktigaste verktyget för att lyckas är att kunna sprida
information om övergreppen.
TEXT TOM KNUTSON FOTO TOM KNUTSON OCH MICKE LUNDSTRÖM

Neier ser en
hoppfull utveckling
A

ryeh Neier blev glad och rörd
även om han inte riktigt förstod
hur det kom sig att han tillsammans med George Soros skulle tilldelas
Stockholm Human Rights Award för år
2011, det tredje. På frågan om vilken effekt priser för de mänskliga rättigheterna kan ha säger Aryeh Neier att ibland
ges priser och utmärkelser till personer
som är relativt okända, till exempel Nobels fredspristagare Shirin Ebadi från
Iran. Att hon fick priset gladde honom
särskilt eftersom hon arbetar under
mycket svåra och farliga omständigheter. Samtidigt gav priset såväl ett skydd
som ett erkännande.
– Jag har arbetat under relativt säkra
omständigheter och känner mig inte lika
välförtjänt som Shirin Ebadi som har tagit enorma risker för att skydda de
mänskliga rättigheterna, säger Aryeh
Neier ödmjukt.
Vi träffas på Advokatsamfundet på
förmiddagen samma dag som priscereAdvokaten Nr 1 • 2012

monin hålls på samfundet. Eftersom George Soros har förhinder att närvara så
representerar Aryeh Neier dem båda
denna dag. Aryeh Neier lyssnar noga till
frågorna, tänker stilla innan svarar med
metodiskt uppbyggda resonemang.
Han har ett stillsamt sätt, lite återhållet,
ödmjukt och vänligt.
ARYEH NEIER LÄRDE KÄNNA George So-

ros 1979, då han just inlett sin filantropiska verksamhet. Under en lång period då
Neier ledde arbetet vid Human Rights
Watch, som han själv grundat, fanns Soros med som en viktig stödperson till organisationen. 1993 började Neier arbeta
för Open Society Foundations.
Neier och Soros arbetar tätt tillsammans, men samtidigt har de en uppdelning av arbetet utifrån olika geografiska
delar av världen. Dessutom skiljer sig deras arbetssätt åt.
Neier beskriver Soros arbetssätt som
så att han gärna arbetar på regerings

”Jag har arbetat under
relativt säkra omständigheter
och känner
mig inte lika
välförtjänt
som Shirin
Ebadi
som har tagit enorma
risker för att
skydda de
mänskliga
rättigheterna.”

nivå, till exempel för att bistå Ellen
Johnson Sirleaf, Liberias kvinnliga president och vinnare av Nobels fredspris
2011. Soros arbetssätt sker ”uppifrån
och ner” medan Neier oftast närmar sig
frågor från ”botten” i riktning mot
”toppen”.
– Helt olika men kompletterande tillvägagångssätt, sammanfattar Neier som
anser att båda arbetssätten är värdefulla
och att de har en ömsesidig respekt för
varandras strategier.
FÖR NÄRVARANDE ägnar Open Society

Foundations mycket uppmärksamhet åt
utvecklingen i arabvärlden. Aryeh Neier
beskriver händelserna som av historisk
betydelse. Inte någon kan säga vart utvecklingen bär men det är tydligt, enligt
honom, att åtskilliga människor i dessa
länder drivs av en önskan att förbättra
situationen för de mänskliga rättigheterna. Open Society Foundations försöker
då att på olika sätt bistå denna utveck15
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Morgan Johansson och Sten Heckscher.

Jan Eliasson och Frank Belfrage.

ling. Men samtidigt är det ett känsligt
moment eftersom ett avgörande inslag i
den arabiska revolutionen är att det är
en äkta folklig resning och deltagarna vill
inte att det ska kunna påstås att de agerar
på uppdrag av utländska krafter.
Den roll Open Society Foundations
kan spela begränsar sig därför till att bistå
på ett sådant sätt att de som kämpar för
demokrati och mänskliga rättigheter inte
misstänkliggörs. Hittills har organisationen gjort det genom att till exempel ekonomiskt stödja olika arabiska institut och
organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Man har även gett bidrag
till stiftelser som bistår konstnärer, översättare, författare och filmskapare.
AV EN TILLFÄLLIGHET befann sig Aryeh

Neier i Kairo vid Tahrirtorget just som

demokratidemonstrationerna inleddes. En fantastisk händelse för honom
som vigt sitt liv åt att arbeta för mänskliga rättigheter.
– Jag var tvungen att försäkra flera personer att det inte fanns något orsakssamband mellan mitt besök och händelserna som ägde rum, säger han och ler
varmt.
Det var en stor upplevelse. Neier beskriver en händelse då han såg ett demonstrationståg gå mot ett stort antal
poliser. När demonstranterna närmade
sig poliserna höll de upp sina händer i
luften för att visa att de var obeväpnade.
Exakt på samma sätt som ickevåldsrörelsen i USA under Martin Luther Kings ledning gjorde. Ett sätt att visa sina fredliga
avsikter.
– Det var fascinerande att se att de unga

”Det var fascinerande
att se att de
unga egyptierna uppenbarligen
hade blivit
instruerade
i avancerade
ickevåldsmetoder.”

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

DAVID KENDALL
MSc, auktoriserad translator
Telefon: 08/550 880 01
E-post: david.kendall@anglia.se

www.anglia.se
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engelska till svenska

JAN RUNESTEN
jur. kand, auktoriserad translator
Telefon: 08/560 359 17
E-post: jan.runesten@anglia.se

egyptierna uppenbarligen hade blivit instruerade i avancerade ickevåldsmetoder, säger Neier som konstaterar att det
visserligen finns starka muslimska religiösa strömningar i Egypten men tillägger
att han hoppas att landet ska följa Turkiets utveckling snarare än Irans.
ARYEH NEIER TECKNAR en ljus bild för

utvecklingen av de mänskliga rättigheterna globalt sett. Riktar man blicken
bakåt i tiden blir det uppenbart vilka stora framsteg som gjorts. För 25 år sedan
existerade Sovjetunionen. I de forna öststaterna fanns inte några egentliga
mänskliga rättigheter. Nästan alla länder
i Latinamerika styrdes av militärjuntor.
Detsamma gällde länder som Sydkorea,
Taiwan, Filippinerna och många andra
östasiatiska länder. I dag är bilden radi-

§
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Stockholm Human Rights Award

Christian Åhlund, Stefan Lindskog och
Lennart Aspegren.

Aleksander Gabelic, Ove Bring och Anne Ramberg.

Lena Sundh och Agneta Johansson.

Heléne Lövung och Marie Tuma.

Kristy Ilic och Axel Calissendorff.

Annika Lindgren och Phillip Tahmindjis.

kalt annorlunda även om det begås
många övergrepp fortfarande, sammanfattar han. Till det kommer den senaste utvecklingen i arabvärlden. Även i
Kina har utvecklingen trots många problem gått åt rätt håll. Det finns ett omfattande förtryck i landet men landet är
mer öppet än 1980.
Vilket är det viktigaste verktyget för att
skydda och stärka en utveckling mot
ökad demokrati och stärkta mänskliga
rättigheter?
– Information är det viktigaste tillgängliga verktyget för den globala
mänskliga rättighetsrörelsen, slår han
fast bestämt och fortsätter:
– Det har blivit allmänt känt tror jag.
I stort sett varenda regering i hela världen måste i dag åtminstone låtsas att de
respekterar de mänskliga rättigheterna.

”I stort sett
varenda
regering i
hela världen
måste idag
åtminstone
låtsas att de
respekterar
de mänskliga rättigheterna.”

Om det går att ta fram information
som visar att den beskrivningen är falsk
misskrediteras regeringen och dess förtroende rubbas. Till slut ändrar de utpekade sitt beteende för att få slut på obehaget.
– Det är i princip det som har inträffat
när de mänskliga rättigheterna fått sina
framsteg, säger Neier som säger att det
dessutom numer är möjligt att på vissa
platser kunna räkna med en rättslig
prövning när de mänskliga rättigheterna kränkts. Till det kommer ett antal internationella domstolar. Men fortfarande är information det viktigaste
instrumentet.
DET PÅGÅR EN VÄRLDSOMFATTANDE

utomparlamentarisk rörelse för att stärka de mänskliga rättigheterna med un-

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

dantag för en handfull repressiva stater
som Nordkorea och Saudiarabien.
– Det faktum att rörelsen är universell
betyder inte nödvändigtvis att den kommer att segra, men det betyder att kampen äger rum överallt. Det går helt enkelt inte ha en repressiv regim som står
under ett konstant tryck att öppnas upp,
titta vad som händer i Syrien, säger Aryeh Neier och berättar att mycket av det
som vi vet händer i Syrien kommer från
små mänskliga rättighetsgrupper i landet.
– Jag säger inte att allt kommer att bli
bra överallt i världen. Men jag är åtminstone tillräckligt optimistisk att tro att
kampen för mänskliga rättigheter fortsätter och att kampen kommer att lyckas
på många platser, summerar han sin vision om framtiden. n

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66
Hemsida: www.elt.se
E-post: info@elt.se
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Reportage Innocence Project i New York

Ett amerikanskt
dilemma – skipa
rättvisa i efterhand?
Ny teknik sätter fingret på ömma punkter i amerikanskt rättsväsende.
Den uppmärksammade organisationen Innocence Project försöker med
hjälp av DNA få oskyldigt dömda fria. Tack vare frikännanden har delstater
varit tvungna att skapa större förutsättningar för rättssäkerhet. Ambitionen
är att fortsätta förändra systemet inifrån.
TEXT OCH FOTO MARCUS OLA CARLSON

I

nnocence Project grundades
1992 av advokaterna Peter Neufeld och Barry Scheck som en
legal clinic, en advokatfirma med praktikplatser åt juridikstuderande på Cardozo School of Law vid Yeshiva University på Manhattan. Tanken var att
fungera som en juridisk resurs för frihetsberövade som dömts till fängelse på
lösa grunder. Domarna baserades ofta
på ögonvittnesuppgifter och i några fall
på utpekanden från ”vittnen” som senare visade sig vara förövarna. I flera fall
hade DNA-bevis undanhållits av polis
och åklagare, uppgifter som kunde leda
till frianden.
Sedan 2004 är Innocence Project en
oberoende ideell organisation men knuten till universitetet. Scheck är professor
på Cardozo och Neufeld, liksom alla Innocence Projects advokater, ingår i universitetets fakultet.
Organisationens arbete, att representera förmodat oskyldigt dömda, bygger
på de resultat som 18 studenter når i mindre team med sex anställda advokater
som handledare. Metoden består av
skrivbordsjobb med kontakter via telefon och dator. Målet är att kunna öppna
gamla fall där missgrepp förekommit.
Fall med civilrättsliga krav på ersättning drivs av den nationellt kända New
York-baserade advokatfirman NSB –
18

OSKYLDIGT
DÖMDA
I USA
Sedan slutet av
1980-talet, tack
vare ny teknik
och Innocence
Project-organisationer, har 271
personer friats,
varav 17 som
var dömda till
döden och avtjänade straff på
death row. I genomsnitt satt de
13 år i fängelse
innan de frikändes. De flesta av
dem var dömda
för mord och/eller våldtäkt. Majoriteten, runt 70
procent, var från
etniska minoriteter, med andra
ord svarta eller
latinamerikaner.
Innocence Project uppskattar
att det för närvarande finns
drygt 20 000
oskyldigt dömda i amerikanska
fängelser.

Neufeld Scheck and Brustin. Banden till
Innocence Project är uppenbara. Bakom firman står grundarna till organisationen, där de i dag båda fungerar som
co-directors.
DET ÄR TIDIG FREDAG EFTERMIDDAG

före en långhelg när Vanessa Potkin, senior staff attorney för Innocence Project, tar emot i konferensrummet med
utsikt över nya kontorslokaler i en klassisk skyskrapa belägen i en gråzon mellan Tribeca och Financial District.
Potkin visar sig vara både jordnära
och politiskt medveten. Det står klart under vårt samtal. Likt många yngre, intellektuella amerikaner värjer sig Potkin
emot termen ”politisk”. Desto mer övertygande är Potkin i sin beskrivning av tillståndet i nationen för rättssäkerheten.
Grundproblemet är, påpekar hon, en
onödig och överdriven kriminalisering
av människor, både kvantitativt och kvalitativt.
– Straffen i Amerika är bortom all kontroll, slår hon fast och hänvisar till statistik: över två miljoner frihetsberövade i
USA varav runt en procent uppskattas
vara oskyldigt dömda.
Starka krafter och lobbyister vill fortsätta i dessa spår, menar Potkin och låter
som om hon har påpekat det förr:
– Fängelser är ju vinstgivande företag.
Advokaten Nr 1 • 2012
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DNA VS USA
Nya lagar och lagförslag är
på väg att göra ny teknik och
DNA-register vanligt inom
snart sagt alla delar av rättsväsendet och brottsbekämpningen.
Rättssäkerheten har generellt sett ökat. I 11 delstater
och i District of Columbia
har polis och åklagare i dag
bättre förhörsrutiner. Nästan
alla, närmare bestämt 48
delstater har stiftat lagar som
gör det möjligt för dömda
att få tillgång till DNA-bevis.
Åklagarmyndigheter har
dock ofta försvårat för fångar
att kräva sin rätt. I ett viktigt avgörande nyligen underlättade
Högsta domstolen i Washington för fängslade att stämma
myndigheter för att få tillgång till DNA-bevis.
I delstaten New York vill nu guvernören Andrew Cuomo att
i stort sett alla dömda brottslingar ska lämna DNA. Och New
York Citys borgmästare Michael Bloomberg gör gemensam
sak med mindre liberala delstater när han föreslår att alla
gripna misstänkta för ett brott ska lämna DNA. Skälen anges i
första hand handla om att undvika fler Cold Cases och att i sin
tur ge ökade förutsättningar för att lösa gamla fall där brottslingen gått fri.

”Straffen i
Amerika är
bortom all
kontroll.
[…]
Fängelser
är ju vinstdrivande
företag.”

Vanessa
Potkin,
senior staff
attorney för
Innocence
Project.

Advokaten Nr 1 • 2012

PARADOXALT NOG ÄR FENOMENEN hon

beskriver förutsättningar för Innocence
Projects framgångsrika utveckling. Men
hon betonar att det inte är ett självändamål att fortsätta i nuvarande form. I
takt med ökad användning av DNA och
fler lagändringar i rätt riktning kanske
Innocence Project inte längre behövs
på samma sätt om tio år. Men dagens
roll som public policy organization, en
rättssäkerhetens blåslampa, går att utveckla. Potkin pekar ut var behoven av
förändring är som störst. Hon menar
att systemet med plea bargain, överenskommelser om påföljd utan rättegång, i
framtiden inte kan fortsätta att vara lika
dominerande – mycket tack vare ny teknik.
Plea bargain-systemet, som fortfarande är norm, kräver snabba avslut. Utrymmet för misstag blir desto större liksom trycket på den åtalade att acceptera
en uppgörelse. I många fall har det även
inneburit att erkänna under press eller
tvångsliknande former. Och konsekvenserna av en plea bargain, även ifråga om
påföljd, kan vara svåra att förstå.
ETT ANNAT MER OKÄNT PROBLEM är att

det i stora delar av USA, särskilt på landsbygden, inte finns tillräckligt med försvarsadvokater. Potkin nämner skräckexempel där fastighetsjurister utsetts till
19
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offentlig försvarare i brottmål, i ett system som är så komplext att det krävs flera välbetalda advokater för ett effektivt
försvar. Hon beskriver en krass verklighet. Ersättningarna är låga och ofta måste allvarliga fall klaras av på en arbetsdag.
Medelmåttiga ombud får ödesdigra
följder. Ofta rör de mest upprörande fallen unga människor, inte sällan tonåringar, som har dömts på tvivelaktiga
grunder till långa straff.
– Och du har bara rätt till advokat i ditt
första överklagande, tillägger Potkin.

Därefter får försvaret i princip skötas
av den tilltalade själv.
Förutom bättre försvarsadvokater vill
Potkin se tydliga konsekvenser för alltför aggressiva åklagare. Hon påpekar att
missgrepp i dag sällan leder till ”debarring”, uteslutning.
FÖR INNOCENCE PROJECT är det viktigt

att skapa uppmärksamhet kring fall
runtom i landet där fångar släppts fria
efter åtskilliga år och, som i ett fall, dagar
från att bli avrättad. De drabbades historier kan ändra attityder, både bland all-

mänhet och åklagare. Potkin rynkar
pannan och riktar blicken rakt fram. Det
handlar om en enkel insikt, menar hon.
– Att folk faktiskt kan vara oskyldiga.
INNOCENCE PROJECT I NEW YORK förli-

Enligt Innocence
Project sker
en onödig och
överdriven
kriminalisering
av människor,
både kvantitativt
och kvalitativt.

tar sig på allehanda bidrag, från 100 000
dollar till miljonklassen, samt privata
donationer. Insamlingskampanjer annonseras på organisationens hemsida.
Liknande organisationer har vuxit
fram runtom i landet efter modell från
Innocence Project i New York, som var
den första av sitt slag i USA. n

NY BOK OM OSKYLDIGT DÖMDA I USA
Brandon L. Garrett, Professor of Law vid University of Virginia:
Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong,
Harvard University Press.
I boken går professor Garrett igenom enskilda fall och beskriver hur polis och
åklagare mer eller mindre regelmässigt gjort sig skyldiga till felgrepp som
ledde till långa fängelsestraff, en ”mardrömslik verklighet” för oskyldiga.
I en telefonintervju bekräftar professor Garrett den etablerade bilden av

Innocence Project i New York som en bidragande faktor till ökad rättssäkerhet och, tack vare alla uppmärksammade fall i medier, en större medvetenhet bland allmänheten. Han beskriver utvecklingen som en i stora delar
framgångsrik ”innocence movement” men varnar samtidigt för att det än
i dag finns stora problem i delar av rättsväsendet – särskilt i delstaters lagar och praxis kring plea bargain-uppgörelser där att erkänna sig skyldig
fortfarande är rutin.

– AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG –

08-527 640 00 - info@delgivningsservice.se - www.delgivningsservice.se
sds.annons.indd 1
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Bli skickligare
än du redan är!
Välkommen till Advokatsamfundets kurser.
•

Anmälan sker på www.advokatsamfundet.se.

•

För mer information och hjälp med anmälan: kursinfo@advokatsamfundet.se
eller 08-459 03 00.

En advokat ska fortbilda sig minst 18 timmar per år. Samtliga våra
kurser får räknas in i detta fortbildningskrav.

KURSER – våren 2012
21

MARS

Uppdraget som målsägandebiträde Malmö

7

Kommersiell sexuell exploatering av barn
(halvdagsseminarium i regi av Ecpat och
Advokatsamfundet)

20

Advokatsamfundets Ledarskapsprogram I

20

Arbeta effektivare med Word och Outlook

23

Writing Modern Legal English Malmö

27		

Rakel 2012 – konferens för kvinnliga jurister

29

Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling

30

Arbeta effektivare med Word och Outlook
Göteborg
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JUNI

1

MAJ

Finansiering av bolag i finansiell stress –
omförhandling, omstrukturering och
pantrealisation

APRIL

F E B R UA R I

14-15 Skiljeförfarande i praktiken

24

Anställningsavtalet och VD-avtalet
– avtalsmodeller och villkorsfrågor

3

Advokatsamfundets Ledarskapsprogram II

4-6

Brottmålskurs 1 (även 21-23 september)

8-9

Företagsekonomi för jurister

30 maj1 juni Advokatsamfundets kurs för
advokatsekreterare
12

Advokatsamfundets Ledarskapsprogram III

Kursplats är Stockholm om inte annat anges.

Håll utkik efter nyheter!
Vi kommer att presentera fler kurser under våren
i kommande utskick och annonser.
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Gästkrönika

GÄSTKRÖNIKÖR
DANIEL POOHL

Är rasismen en sinnessjukdom?
EN UNIFORMERAD MAN KLIVER I LAND på en liten idyllisk ö.

Han har förberett sig i flera år. Nu ska det ske. Ungdomarna
på ön vet inte vem han är. Men han vet vilka de är: Landsförrädare. Legitima offer i kampen. Han börjar med att locka
till sig några av ungdomarna genom att utge sig för att vara
polis. Sedan börjar slakten. Mannen söker målmedvetet genom ön, skjuter på alla han kan hitta och ger inte upp förrän
77 människor har träffats så allvarligt av hans kulor att de då
eller senare dör.
Hur ska vi se på ett sådant dåd? I april inleds rättegången
mot Anders Behring Breivik. Att han är skyldig råder det inget tvivel om. Den stora frågan blir om vi ska betrakta honom
som en galning eller en målmedveten ideologisk mördare.
VI HAR UNDER DET SENASTE DECENNIET vant oss vid en bild

av terrorismen. Vi har sett unga jihadister spränga sig själva
med det cyniska syftet att ta med sig så många som möjligt i
döden. Vi har sett förödelsen men aldrig fått lära känna förövaren. Breivik stämmer inte in i bilden. Hans måltavla var en
annan, hans bakgrund var en annan och inte minst överlevde han. Nu står vi inför en ovanlig situation. Terroristen är
inte död. Han sitter bakom galler och är föremål för en juridisk process som följer en demokratisk rättstats principer.
Därmed tvingas vi också i större grad förhålla oss till gärningsmannens idéer.
Som en del i den juridiska processen har Anders Behring
Breiviks psykiska hälsa utretts. I november förra året presenterades en rapport författad av två psykiatriker som efter en
serie träffar med Breivik gett sitt utlåtande. Deras slutsats var
att Breivik lider av paranoid schizofreni.
Rapporten har med rätta fått hård kritik. De psykiatriker
som författat rapporten inleder med att påpeka att de inte
tar ställning till Breiviks politiska budskap. Därmed väljer de
att helt bortse från det sammanhang Breivik befinner sig i. På
det sättet sjukdomsstämplar de inte bara Breivik utan en hel
politisk rörelse.
22

Psykiatrikerna slås av Breiviks krigsterminologi. Det pågår
en ”etnisk rensning av mitt folk” konstaterar han. Fienden är
muslimer, politiker, journalister och ”kulturmarxister”. Men
de missar att föreställningen om en annalkande undergång
och ett pågående krig mot det egna folket är vardagsmat
inom både den antimuslimska miljön, där Breivik befann sig,
och den nazistiska rörelsen. Nazisterna kämpar mot en påstådd judisk världskonspiration. Den antimuslimska rörelsen
varnar för Eurabia – ett arabiskt Europa – som håller på att
skapas genom en hemlig överenskommelse mellan väst och
arabvärlden.
Psykiatrikerna lyfter fram Breiviks martyrskap. Han genomförde sitt dåd för att ”folk ska öppna ögonen för vad som
sker Norge och Europa”. Breiviks offer för det egna folket tolkas av psykiatrikerna som bakomliggande grandiosa föreställningar. Men även martyrskapet är en central idé främst
inom den högerextrema miljön.
Breivik menar vidare att Västeuropas regeringar är fiender eftersom de infiltrerats av ”kulturmarxister” som hjärntvättar och ödelägger det som är ”etniskt norskt”. Enligt
psykiatrikerna har Breivik omfattande idéer om infiltration,
”förrädare” och hemliga konspirationer inom centrala samhällsinstitutioner. Idéerna klassas bland annat som omfattande paranoida vanföreställningar. Men föreställningen om
konspiratörer som agerar i bakgrunden och i hemlighet styr
samhällsutvecklingen är vanlig både inom vit makt-rörelsen
och i den antimuslimska miljön. I båda fallen mynnar idéerna ut i föreställningar om gigantiska komplotter som är uppenbart orimliga, men som är högst verkliga för de som tror
på dem.
I SKRIVANDE STUND HAR OSLOS TINGSRÄTT bestämt sig för

att de vill utreda Breivik igen. Både häktets personal och ett
annat team har konstaterat att de inte delar den första rapportens slutsatser. Jag har inte den medicinska kompetensen
att ens gissa mig till hur Breivik egentligen mår. Men att anAdvokaten Nr 1 • 2012

vända politiska analyser – hur vansinniga de än kan tyckas
vara – som bas för en bedömning av en persons psykiska hälsa är en farlig väg att gå.
Med samma utgångspunkt skulle vi kunna avfärda Hitlertysklands antisemitism som en tillfällig masspsykos. Eller för
den delen avfärda de jihadistiska terrordåden i exempelvis
Madrid och London. Men terrorism och massmord är inga
vansinnesdåd. De planeras i förväg och utförs med ett politiskt motiv. Den bakomliggande ideologin kan tyckas galen,
men det är idéer som inte bara plötsligt dyker upp i gärningsmännens huvuden. De odlas och förfinas genom en
kontinuerlig produktion av böcker, filmer och artiklar. En
googlesökning på begreppet ”Eurabia” ger exempelvis nära
en och en halv miljon träffar. En sökning på begreppet ZOG,
en förkortning av termen ”zionist occupation government”
som används för att beskriva den judiska världskonspirationen, ger över 33 miljoner träffar.
Att avfärda Breivik som en galning vore att helt bortse från
det verkliga motivet till hans terrordåd. Det må vara en bekväm tanke. Genom att betrakta honom som en galning slipper vi inse att den idévärld han befinner sig i har fler sympatisörer, från anonyma kommentarer på internet till populära
politiker i maktens korridorer. Men i samma stund som vi
förpassar honom till psykiatrins värld blir vi blinda för vad
som faktiskt hände i Oslo och på Utøya den 22 juli förra sommaren. Vi kommer inte förstå varför unga socialdemokrater
blev hans offer eller varför han såg sig som en korsriddare.
Det gör det svårare att bearbeta det trauma hans terrordåd
orsakat och att förhindra att det händer igen.

Att avfärda Breivik som en galning vore att helt bortse
från det verkliga motivet till hans terrordåd. Det må vara
en bekväm tanke. Genom att betrakta honom som en
galning slipper vi inse att den idévärld han befinner sig i
har fler sympatisörer, från anonyma kommentarer på
internet till populära politiker i maktens korridorer.

som i förlängningen sjukdomsstämplar hela den politiska
rörelse de tillhör. De talar om att vi lever i en skendemokrati,
men hyllar en analys med ekon från Sovjets hantering av oppositionella. På den tiden spärrades politiska dissidenter in
på mentalsjukhus på grund av sin kamp för demokrati. Nu
vill de att Breivik hanteras på samma sätt.
Rättegången i april kommer inte bara handla om förövaren. Den blir också en prövning i hur vi förhåller oss till det
ofattbara hat som drev Breivik. Ska vi gömma oss bakom den
enkla förklaringen och kräva madrasserade rum och tvångströja för den ensamme galningen? Eller kommer vi klara av
att se vårt öppna och demokratiska samhälle i vitögat, och
där se att det finns grupper och personer som gör allt för att
rasera den demokrati vi tar för given?

FÖR DEN ANTIMUSLIMSKA RÖRELSEN som desperat försöker

distansera sig från Breivik var den första utredningen en välkommen gåva. Den ses som ett bevis på att alla som försökt
sätta Breviks idéer och manifest i ett politiskt sammanhang i
själva verket är ute efter att smutskasta alla som ”kritiserar
islam”. Det paradoxala är att de därmed hyllar en diagnos
Advokaten Nr 1 • 2012

Daniel Poohl
VD på Stiftelsen Expo
23

Fokus Rättshjälpen

24

Advokaten Nr 1 • 2012

Fokus Rättshjälpen

Många faller

igenom
skyddsnätet
det rättsliga

Rättshjälpen ska vara det yttersta skyddsnätet i rättsfrågor, och en
garant för allas rättstillgänglighet. Men nu signalerar både advokater och företrädare för myndigheter i rättsväsendet att rättshjälpssystemet är i otakt med tiden. En allt för låg inkomstgräns, kombinerad med hårda villkor och undantag i rättsskyddsförsäkringarna,
ställer allt fler utan rättsligt bistånd när de hamnar i tvist.
TEXT ULRIKA BRANDBERG OCH TOM KNUTSON FOTO MATTON, NORDIC PHOTO, ISTOCKPHOTO
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Lena Feuk.

yftet med rättshjälpen och det rättsskydd som inadvokat helt på egen hand. En tvist i domstol, även om man
går i bland annat hemförsäkringen är att alla ska
är lösningsfokuserad, tar ett antal timmar. Det blir mycket
kunna få juridisk hjälp om man råkar i tvist. Den
pengar att betala själv, säger till exempel advokat Kristina
som inte har råd att betala för en advokat ska få
Löfwall.
ekonomisk hjälp så att han eller hon kan föra fram
Systemet kan också leda till att parterna i en tvist får helt
sin sak för en domstol, ”access to justice” som man
olika villkor.
kallar det. Oavsett inkomst ska parterna vara jämbör– Det kan ju vara så att någon av föräldrarna har en inkomst
diga i rätten, det som på engelska kallas equality of arms.
som inte är särskilt hög men ändå lite för hög för rättshjälp,
Så var i alla fall tanken. Advokater som arbetar med humedan den andra har det gott ställt och inte har några promanjuridik berättar om en annan verklighet. För även om
blem med att betala sitt ombud. Här finns det en rättsosäkersystemet med rättshjälp och rättsskydd fungerar bra för
het, säger advokat Jesper Hansen.
många, får också många enskilda kämpa för vårdnaden om
Situationen kan också vara den omvända – att en part har
sina barn utan advokat vid
så låg inkomst att han eller hon
sin sida, eller helt enkelt
får rättshjälp, medan den antvingas avstå från att hävda
dra själv får bära hela kostnasin rätt, för att de inte har
den för tvisten.
råd. I tvister där förloraren
Vissa områden är ställda utfår betala motpartens rättsanför både rättshjälpen och
gångskostnader är risken
rättsskyddet, som bodelningännu större, eftersom varar. Jesper Hansen upplever att
ken rättshjälpen eller rättsdet ofta slår olika mot kvinnor
skyddet kan användas för
och män.
detta.
– Många, och särskilt kvinVårdnadsmålen är de ennor, får inte sin rätt prövad på
skilt vanligaste ärendena
ett riktigt sätt. Det har att göra
bland dem som det beviljas
med att många kvinnor inte orrättshjälp för. Enligt rättskar bråka om det ekonomiska
hjälpslagen ska kostnaden i
utan är nöjda om allt är lugnt
350000
första hand täckas av rättsför barnen. Ofta ger de upp
Lena Feuk
skyddet i hemförsäkringen.
bodelningsfrågorna, medan
Men om det har gått mindre
männen är mer om sig och
300000
än två år sedan föräldrarnas separation gäller som regel inte
kring sig när det rör det ekonomiska, säger han.
rättsskyddet. Istället är de tvistande föräldrarna hänvisade
till rättshjälpen – det vill säga om de har en årsinkomst lägre
ADVOKATER STOPPAR I PORTEN
250000
än 260 000. Där går nämligen gränsen för rättshjälpen.
Hur
vanligt är det då att människor får avstå från juridisk
hjälp för att de inte har råd? Svaret är att ingen riktigt vet. EfURHOLKAD RÄTTSHJÄLP
tersom ansökan om rättshjälp alltid ska föregås av rådgivning
200000
– Rättshjälpen har urholkats. Taket har inte höjts på tio år. Det
hos
advokat blir det de enskilda advokaterna som får agera
är ju ganska många som har mer än 260 000 kronor i inkomst, säger advokat Jesper Hansen, som arbetar framför
Kostnader för rättshjälp och rättsskydd
allt med vårdnadsmål och andra ärenden som rör barn.
Jesper Hansens uppfattning får stöd i statistiken. När in600 600
Mkr
n Kostnad för rättshjälp
komsttaket på 260 000 kronor, eller knappt 22 000 kronor i
n Kostnad för rättsskydd
månaden, sattes år 1999 tjänade en vuxen genomsnitts500 500
Mkr
svensk knappt 177 000 kronor om året. 84 procent av den
vuxna befolkningen låg då under rättshjälpsgränsen.
400 400
Mkr
2009 var genomsnittsinkomsten drygt 228 000 kronor,
och 59 procent av de vuxna i Sverige hade en inkomst som låg
under gränsen för rättshjälp. I praktiken har alltså inkomst300 300
Mkr
ribban för att få rättshjälp kontinuerligt sänkts.
Enligt advokaterna är den låga nivån på inkomsttaket det
200 Mkr
200
allra största problemet med dagens rättshjälpssystem.

”Oftast är det inte jag som säger
nej, utan de själva som gör det.
Jag tar reda på om de verkar
kunna ordna det här ekonomiskt, förklarar vad det kan
komma att kosta och att de måste börja betala av direkt. Då blir
de ibland tvungna att avstå och
det är ju förfärligt. De har inte
råd att kämpa för sina barn.”
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– Många som tjänar över 260 000 har inte råd att anlita en
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portvakter och stoppa dem som inte har ekonomiska förutsättningar för att driva en tvist.
– Vi vet ju inte hur många som faktiskt frågar efter det, eller
hur många som får nej hos advokaterna. Det har ju vi ingen
aning om. Det har nog ingen, konstaterar Ylva Boström,
chefsjurist på Rättshjälpsmyndigheten.
– Det händer nog varje vecka i princip, att det ringer någon
som säger att de vill ha rådgivning men som drar sig tillbaka
när de förstår att det kostar pengar, säger advokat Kristina
Löfwall.
Även advokat Lena Feuk får förklara de ekonomiska villkoren för hjälpsökande.
– Oftast är det inte jag som säger nej, utan de själva som gör
det. Jag tar reda på om de verkar kunna ordna det här ekonomiskt, förklarar vad det kan komma att kosta och att de måste börja betala av direkt. Då blir de ibland tvungna att avstå
och det är ju förfärligt. De har inte råd att kämpa för sina barn,
säger Feuk.
Liksom flera andra advokater pekar Lena Feuk på att det
inte är de som har de allra lägsta inkomsterna som drabbas
hårdast av systemet. I stället är det människor med en hyfsad
inkomst och ganska höga levnadsomkostnader, till exempel
fritidsintressen för barnen, som kommer i kläm och får avstå
från advokathjälp.
– Det händer inte ofta men det händer kanske en gång i
halvåret. Då känns det som att de personerna är helt utan
rättssäkerhet, säger Feuk.
Advokat Jesper Hansen berättar att han ibland får avråda
människor från att driva en tvist i ärenden där förlorande
part får betala även motpartens kostnader. Annars är hans
erfarenhet att ärenden som gäller barn oftast går att lösa, så
att människor kan få den hjälp de behöver.
Ett område där människor efterfrågar, men nästan aldrig
kan få rättshjälp, är inom förvaltningsrätten. Enligt Domstolsverkets utvärdering av rättshjälpsreformen 2008 tog Rättshjälpsmyndigheten under åren 2005 och 2008 varje år emot
mellan 65 och 75 ansökningar som rörde exempelvis skatt och
socialförsäkringar. Av dem bifölls färre än tio varje år.

Genomsnittlig årslön och inkomstgränsen för rättshjälp

350000
350
000
n Inkomstgräns för rättshjälp
n Genomsnittlig årslön
300
000
300000

250
000
250000
Källa: SCB
200
000
200000

-97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10

Advokaten Nr 1 • 2012

600

Advokat Kristina Löfwall får då och då förklara för människor att de inte kan räkna med rättshjälp eller rättsskydd i
dessa ärenden.
– Många ringer och vill ha rättshjälp i förvaltningsrättsliga
ärenden. Jag förklarar att de får betala själva. Det är såklart
ett problem, att många inte tar det vidare då, helt enkelt, säger Löfwall, som tror att man mycket väl kan behöva advokathjälp i en tvist med Försäkringskassan eller socialtjänsten.

Rättshjälpen är
begränsad till ett
hundra timmars
advokathjälp.

AVSTÅR TROTS RÄTTSHJÄLP

Men även om en part beviljas rättshjälp är det inte säkert att
processen är i hamn. En viss del av advokatkostnaderna får
nämligen den enskilde betala själv i form av en avgift. Avgiften grundas på den sökandes ekonomiska situation, enligt en
fastställd inkomstskala (se faktaruta). Precis som inkomsttaket bestämdes skalan 1999, och inte heller den har följt med
kostnads- och löneutvecklingen i samhället. Den som tjänar
mellan 200 000 och 260 000 kronor om året får exempelvis
själv stå för 40 procent av kostnaden, en ganska betungade
utgift för många låginkomsttagare.
De höga rättshjälpsavgifterna kommenterades flitigt av advokater i en enkätundersökning som genomfördes av Domstolsverket i samband med utvärderingen av den nya rättshjälpslagen 2008. Drygt 84 procent av de 157 advokaterna
svarade också ja på frågan om det händer att enskilda avstår
från processer för att kostnaderna blir för höga trots att rättshjälp kan beviljas.
Advokat Lena Feuk har många klienter med mycket sårbar
ekonomi, och hon får ofta erfara att även de låga procentsatserna i avgiftsskalan kan vara svåra för klienterna att betala.
Förutom klientens oro och bekymmer ställer det till bekymmer för henne som företagare.
– Det är svårt att få in pengarna och man får göra jättelånga
avbetalningar. Det blir tungt både ekonomiskt och adminis-

»
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”Visst handlar det om
rätten till rättvisa. Men
det är ett pedagogiskt
problem. Så länge vi själva
är en del av systemet, så
lyssnar inte politikerna.”
Jesper Hansen

trativt när man har många klienter som inte har det så gott
ställt, säger hon.
För de klienter som lever på försörjningsstöd från socialtjänsten kan det variera mycket vilket stöd de får, och om kommunen till exempel går in och betalar rättshjälpsavgiften.
– Man kan säga så här, lite grovt beskrivet: om socialtjänsten känner sympati för klienten så gör de det, sammanfattar
Lena Feuk.
Jesper Hansen.

Kristina Löfwall.
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SLÅR I TAKET

Rättshjälpen är begränsad till ett hundra timmars advokathjälp. I Domstolsverkets enkätundersökning 2008 svarade
över 20 procent av advokaterna att det var vanligt eller mycket vanligt att tiden inte räcker till. Drygt 46 procent svarade
att det förekommer.
Taket för rättshjälpen är inte stenhårt. Den som behöver
kan beviljas ytterligare timmar av Rättshjälpsmyndigheten
eller domstolen. Enligt chefsjuristen Ylva Boström har Rättshjälpsmyndigheten sedan 1997 totalt fått in 470 ansökningar
om utökad rättshjälp för att man nått hundratimmarsgränsen.
– Det är ovanligt att man går över hundra timmar. De flesta
mål tar inte så lång tid, säger hon.
Hur vanligt det är att domstolarna får begäranden om och
beviljar utökad rättshjälp finns det ingen statistik över, men
enligt Ylva Boström rör sig utvidgningen som regel om 10–15
timmar för att man ska kunna avsluta ett ärende.
En viss typ av ärenden verkar vara särskilt svår att begränsa till hundra timmar. Det handlar om utlandsärenden, ofta
vårdnadstvister där föräldrarna finns i olika länder.
– Där är det ganska vanligt att det utvidgas, och det kan bli
betydligt mer än de där 10–15 timmarna, berättar Ylva Boström.
Advokaterna Lena Feuk och Jesper Hansen konstaterar
båda att reformen En modernare rättegång, då man införde
prövningstillstånd för tvister i hovrätterna, gjort det lättare
att få tiden att räcka till. Det är helt enkelt ganska få ärenden
som avgörs i mer än en instans. Ändå händer det att tiden inte
räcker och att man inte får den utökning som skulle behövas,
berättar Lena Feuk.

– Då tvingas man att överge klienten, eftersom de ofta inte
har några egna resurser. Det är hemskt, säger Feuk.
Hon berättar om ett pågående mål, där hon befarar att det
kommer att bli just så. Som många av hennes uppdrag är det
ett snårigt och komplicerat vårdnadsärende, där mycket tid
gått åt till interimistiska åtgärder och utredningar. I det här
fallet har målet dessutom återförvisats till tingsrätten, eftersom den gjort fel. Ungefär 75 procent av rättshjälpen är redan
förbrukad i ärendet, berättar Lena Feuk, och det blir ingen
ny rättshjälp som ska täcka handläggningen i det återförvisade målet.
KUNSKAPEN BRISTER

Den statliga rättshjälpen och det privata rättsskyddet är två
helt olika system, med delvis olika villkor. För den enskilde
kan det vara svårt att förstå skillnaderna och veta vart man
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RÄTTSHJÄLPSAVGIFTEN
Avgiften för rättshjälp utgår från den sökandes inkomst.
Den som har barn får dra av 15 000 kronor per barn från
inkomsten, dock högst 75 000 kronor per år.
Inkomst
		
0– 50 000 kr
50 000– 100 000 kr
100 000– 120 000 kr
120 000– 150 000 kr
150 000– 200 000 kr
200 000– 260 000 kr

Avgift, andel
av kostnaden
2%
5%
10 %
20 %
30 %
40 %

Lägsta
belopp
—
500 kr
1 000 kr
1 500 kr
2 000 kr
5 000 kr

Hansen har en ganska negativ bild av advokaternas möjlighet
att bilda opinion i frågan.
– Advokaterna riskerar att uppfattas som om de talar lite i
egen sak och det är inte någon som tycker synd om advokaterna, säger han, och fortsätter:
– Visst handlar det om rätten till rättvisa. Men det är ett pedagogiskt problem. Så länge vi själva är en del av systemet, så
lyssnar inte politikerna.
YRKET DÖR UT

ska vända sig. Nästan alla intervjuade är eniga om att kunskapen om systemet för juridisk hjälp i tvister är dålig i samhället, i alla fall bland dem som aldrig behövt utnyttja det.
– Det är pedagogiskt svårt att informera klienterna om de
här olika reglerna och vad de innebär. De har ju ingen koll på
det, säger advokat Lena Feuk.
Även Rättshjälpsmyndigheten märker, inte minst hos dem
som ringer på myndighetens allmänna rådgivningstid, att
kunskapen om systemen är dålig.
Kanske är detta också en förklaring till att ingen grupp driver på för att förändra systemet. Majoriteten vet helt enkelt
inte hur det ser ut, och de som är mitt uppe i en tvist och behöver skyddsnätet orkar inte agera lobbyister.
Möjligen skulle advokaterna kunna föra deras talan. Advokatsamfundet har också i många sammanhang tryckt på vikten av ett fungerande rättshjälpssystem. Men advokat Jesper
Advokaten Nr 1 • 2012

Det kan alltså vara svårt för advokaterna att få gehör för sina
synpunkter. Men om de får önska, hur vill humanadvokaterna då förändra systemet?
– Klientens egen andel av kostnaden skulle vara lägre och
man skulle ha större möjligheter till utvidgning i de komplicerade målen, svarar Lena Feuk.
Precis som alla de intervjuade advokaterna tar hon också
upp timkostnadsnormen som ett stort problem på området.
Utan en höjning av timkostnadsnormen riskerar yrket som
humanjurist att dö ut, anser hon.
– Det är jättetrist att det inte lönar sig att arbeta och anställa folk. Som humanjurist är man på gränsen för vad man klarar och behöver slita en dubbel arbetstid, ibland mer, för att
det ska gå ihop. Det skulle jag i princip tjäna också som affärsbiträde om jag hade dubbla anställningar, konstaterar Lena
Feuk.
Advokat Jesper Hansen är inne på samma linje.
– En förändrad timkostnadsnorm för det första. Den
är alldeles för låg och har inte hängt med. Jag ligger tre
gånger under vad en affärsjurist kan ta i ersättning. Det leder ju till problem med rekryteringen till humanjuridiken,
och får till effekt att allmänheten får färre att välja på, säger
han.
Även advokat Kristina Löfwall nämner timkostnadsnormen som en prioriterad fråga. Och hon tycker att det är hög
tid att se över systemet som helhet.
– Det är en viktig fråga för rättssäkerheten, att kunna ha en
advokat. Man måste se värdet av det i rättshjälpen också. Det
är för medborgarnas skull som man behöver ha ett mer generöst system, säger hon. n

Rättsskyddet
okänd
men viktig
försäkring
– vänd!
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Rättsskyddet okänd
men viktig försäkring
Med förändringen av rättshjälpen flyttades en stor del av individens rättsliga
skyddsnät över till försäkringsbolagen. Men rättshjälpen har brister, säger
advokaterna. Den svaga kopplingen till rättsskyddet kan också innebära
otrevliga överraskningar för enskilda.

D

Staffan Moberg.

agens rättshjälpslag trädde i kraft 1997. Trots ord
om att göra lagen mer överskådlig och enklare andas hela propositionen ett huvudsyfte: att spara
pengar. Att göra rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet i försäkringar skulle, enligt regeringen, spara 200 miljoner om
året i statskassan.
Och en besparing har det blivit. 1997 var statens kostnader
för rättshjälpen, enligt de tidigare reglerna, 348 miljoner kronor. År 2010 var motsvarande siffra 188 miljoner.
– Då ska man minnas att timtaxan också var betydligt lägre
1997. Så i verkligheten är det en ganska stor skillnad, säger
Ylva Boström på Rättshjälpsmyndigheten, som såg en betydlig minskning av antalet ärenden när den nya rättshjälpslagen trädde i kraft.
1998 betalade Rättshjälpsmyndigheten ut 25 491 slutliga
ersättningar (baserade på ansökningar från 1997). Motsvarande siffra 2010 var 8 423 ersättningar.
Staffan Moberg är jurist på branschorganisationen Svensk
försäkring. Han har arbetat länge med området, och satt med
i den utredning som ledde fram till den nya rättshjälpslagen
1997. Hans bild är att just besparingar var huvudsyftet med
reformen.

– Men kostnaderna tas ju delvis ut på ett annat ställe: hos
våra medlemmar, konstaterar Moberg.
Försäkringsbolagen var negativa när utredningen och propositionen lades fram. Bolagen befarade drastiskt ökade
kostnader, och att skyddet för konsumenterna skulle urholkas när bolag försökte konkurrera med låga premier och
mindre omfattande försäkringspaket.
Mycket riktigt har också försäkringsbranschens kostnader
för rättsskyddet fördubblats från 1997 till 2010 (se diagram på
s. 26). Men än har inte riktigt de övriga farhågorna besannats,
mycket för att de många utländska försäkringsbolag som anmält intresse för Sverige med EU-inträdet, aldrig riktigt kom
in på marknaden.
Staffan Moberg har i alla fall sin bild klar av reformen.
– Det var mycket bättre före 1997 för den enskilde. Sedan
är frågan vilken nivå man ska ligga på vad gäller ersättningen.
Då var det i princip kostnadsfritt att processa. Det triggade
kanske ett antal processer som annars kunde ha löst sig på
annat sätt, säger han.
HÖG SJÄLVRISK

Staffan Mobergs uppfattning om att det fungerade bättre för

RÄTTSHJÄLPSLAGEN
”Flertalet vanliga inkomsttagare, för vilka en rättegång innebär avsevärda ekonomiska påfrestningar, är helt utestängda från rättshjälp. Det
sagda innebär att den för ett rättssamhälle centrala principen om allas likhet inför lagen inte
upprätthålls i full utsträckning.”
Citatet skulle kunna komma från någon av de
advokater som kritiserar dagens rättshjälpssystem. Men det gör det inte. I stället är de hämtade
från propositionen 1972:4. Lagförslaget lade
grunden för 1972 års rättshjälpslag, som drevs
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igenom av en socialdemokratisk regering. Enligt
den kunde rättshjälp ges parallellt med rättsskydd. Inkomstgränsen för att få allmän rättshjälp var 7 basbelopp (i dag motsvarande
308 000 kr). Gränsen kunde höjas med hänsyn
till försörjningsbörda.
När den nu gällande rättshjälpslagen klubbades igenom i november 1996 var målet att få
enklare och mer överskådliga regler, men också
att spara pengar.
Lagen röstades igenom av socialdemokrater-

na, som då var i regeringsställning, med stöd av
moderaterna. Alla övriga partier var negativa till
olika delar av reformen.
Reformen 1997 gjorde rättshjälpen subsidiär
till rättsskyddet i försäkringar. Det innebär att
den som har rättsskydd via sin försäkring alltid
ska använda det i första hand.
Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar
förslaget om att göra rättshjälpen subsidiär till
rättsskyddet. Även försäkringsbranschen var
negativ till förslaget.
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den enskilde före 1997 får stöd av många advokater. För enskilda människor kan det tyckas vara ganska oväsentligt om
det är staten eller försäkringsbolaget som betalar advokatens
räkning. Men det kan få stora konsekvenser för kostnaderna. Till skillnad från rättshjälpsavgiften, som baseras på
ning i de ofta långdraginkomster, tar försäkringsbolagen nämligen ut en
na trafikskadeärendena.
fast självrisk, vanligen 20 procent av kostnaden.
Även om gränsen för ad– Självrisken kan vara
vokatkostnaderna räcker till för de allra flesta
ganska betungande. Där
väcker de oro. Det märker Konsumenternas försäkhar jag haft ganska
ringsbyrå.
många personer som
– Vi får frågor av människor när de inser att beloppet i
fått betala sina självrisrättsskyddet är begränsat. De som klagar på systemet gör
ker långt efter att ärendet oftast utifrån en oro för att beloppet bara ska räcka i
det är avslutat, uppger advokat Jesper Hansen.
tingsrätten, säger Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas
Framför allt kan självrisken vara tung för personer med
försäkringsbyrå, som samtidigt konstaterar att beloppsgränlåga inkomster, som trots det har förmått och prioriterat att
serna utvecklats till det bättre.
ha en hemförsäkring med rättsskydd. Trots att personen ligger långt under inkomsttaket för rättshjälp kan han eller hon
PRISLAPPEN AVGÖR
därmed inte få rättshjälp.
På 1970-talet uppmuntrades försäkringsbolagen av lagstiftaStaffan Moberg på Svensk försäkring har förståelse för att
ren att sätta sig ned och tillsammans skapa enhetliga villkor
självrisken kan vara besvärlig att betala. Men samtidigt fyller
för olika försäkringar. Den tiden är nu förbi. Nu gäller konden en pedagogisk funktion.
kurrens mellan bolagen, och samtal liknande de på 70-talet
– Självrisken ska få den enskilde att tänka över vad han gör
skulle förmodligen leda till ett ingripande från Konkurrensoch inte dra på sig onödiga kostnader, förklarar han.
myndigheten.
Också när det gäller taket för advokatkostnader skiljer sig
Med fokus på konkurrens kommer också allt större skillnarättshjälpen och rättsskyddet åt. Rättsskydder mellan olika försäkringsbolags villkor.
dets tak är nämligen absolut och gränsen
Inte minst gäller det för rättsskyddet. Konför hur mycket rådgivning man kan få kan
sumenternas försäkringsbyrå har bland
inte höjas. Samtidigt har gränsen på senare
annat till uppgift att jämföra och sammanår successivt höjts, från ungefär 75 000 kroställa pris och villkor för olika försäkringar.
nor 1997, till 200 000 hos många försäkGunnar Olsson kan, efter en kontroll på byringsbolag i dag. Enligt Staffan Moberg
råns webbplats, konstatera att taket för
Staffan Moberg
räcker beloppsgränserna till i de allra flesta
rättsskyddet varierar mellan 120 000 och
fall. Två rättsområden utgör undantag: traöver 200 000 kronor.
fikskador och fastighetstvister.
Den hårda konkurrensen märks på marknaden. Nya inter– Då kan man börja fundera på varför de är så dyra. Advonetförsäkringsbolag bedriver en aggressiv marknadsföring
katerna är ju knappast mycket dyrare i de fallen. Jag tror snatill konsumenterna. Säljare räknar direkt i telefon ut hur
rare att det beror på att på dessa områden tar man in ganska
mycket den uppringde kan spara på att byta bil- eller hemförmånga utredningar som kostar pengar, förklarar Staffan Mosäkring till just deras bolag. Den ensidiga fokuseringen på
berg, som också berättar att försäkringsbranschen nu strävar
pris är olycklig, inte minst för en så komplex försäkring som
efter en gemensam organisation för medicinsk överprövhemförsäkringen, menar Gunnar Olsson.

”Det var mycket
bättre före 1997
för den enskilde.”

Rättshjälpslagen och dess tillämpning har utvärderats två gånger av Domstolsverket, 2001
och 2008–2009. I båda utvärderingarna fann
man att reformen i princip blivit som man avsett. I den senaste utvärderingen kom Domstolsverket dock med ett antal rekommendationer.
Bland annat föreslogs en översyn av inkomstgränsen för rättshjälp och en översyn av möjligheten att få rättshjälp för förvaltningsrättsliga
ärenden. Domstolsverket förordade också att
man skulle införa en ”ventil” i rättsskyddet, för

Advokaten Nr 1 • 2012

lägen då rättsskyddet uttömts och ett ärende
fått prövningstillstånd hos HD eller Regeringsrätten. Domstolarna skulle då få besluta om
rättshjälp.
Rättshjälpslagen i korthet:
l Den som har eller borde ha rättsskydd via en
försäkring får inte rättshjälp.
l Rättshjälp ska alltid inledas med rådgivning i
minst en timme.
l Inkomstgränsen sänks först till 210 000 kr.

»

1999 höjs den till 260 000 kr. Sedan 2004 gäller mer generösa regler vid gränsöverskridande
tvister.
l Tidsgräns för rättshjälp, högst 100 timmars
biträde, införs.
l Särskilda skäl krävs för rättshjälp i frågor om
underhållsbidrag, liksom för näringsidkare i
frågor som rör företaget.
l Avgiftssystemet förändras, avgift i procent av
kostnaden, varierande andel beroende på inkomst.

»
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”Man borde tala om för människor vad rättsskyddet kostar och hur stor del
Kanske skulle man tänka sig att

Gunnar Olsson.

– Ingen tecknar ju hemförsäkring på grund av rättsskyddet. Utvecklingen för med sig en urholkning av skyddet. Människor får ett försämrat försäkringsskydd utan att de förstår
det, säger han.
Staffan Moberg på Svensk försäkring delar Olssons ganska
dystra bild av priskonkurrensens effekter.
– Jag tycker det är tråkigt att man fokuserar så mycket på
priset och inte på innehållet, men det är svårt att göra något
åt det. Jag tror att bolagen många gånger försöker sälja på
innehåll, men det är svårt att nå ut, säger han.
Staffan Moberg varnar också för en utveckling där rättsskyddet plockas ut från hemförsäkringen och görs till ett tillval.
– Då har man en basprodukt som är betydligt billigare än
konkurrenternas, och så tar man marknadsandelar på det.
Det är en fara som finns. Ju större andelen rättsskyddet blir
av den totala kostnadsmassan, desto större är risken för det,
säger han.
Generellt är kunskapen hos allmänheten om rättsskydds-

momentet i försäkringarna också låg. Många gånger är människor inte ens medvetna om att rättsskydd är en viktig del i
deras försäkringar, förrän de behöver använda det. Försäkringsbolagen har en tuff pedagogisk uppgift i att sprida den
kunskapen, anser Staffan Moberg.
– Vi har ett långtgående informationskrav, och de där broschyrerna ska innehålla så mycket att konsumenterna inte
orkar läsa dem. Det är faktiskt ett bekymmer. Det är väldigt
svårt att kringgå det, särskilt när konsumenterna bara frågar
”vad kostar det?”.
SVÅRT ATT FÖRÄNDRA

Priskonkurrens och omedvetna konsumenter gör det alltså
svårt för försäkringsbolagen att åstadkomma förbättringar,
menar i alla fall branschen själv.
En anledning till att det är så svårt att rätta till problemen i
rättshjälpen och rättsskyddet kan också vara att ingen riktigt
vet hur många som skulle behöva stöd, men som helt enkelt
får avstå från det, av ekonomiska skäl. Där har advokaterna
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av försäkringspremien det utgör.
göra rättsskyddet i försäkringen valfritt” Gunnar Olsson

en viktig roll, anser Staffan Moberg. Men det räcker inte att
bara tycka.
– Advokaterna måste ju kunna presentera statistik och ett
underlag för att man ska kunna hantera det på ett annat
sätt. Vi ser ju inte dem som inte kommer till oss, sammanfattar han.
Själv har han sin uppfattning klar om vad som skulle behöva göras. Och ansvaret ligger främst hos staten, tycker Moberg.
– Den allmänna rättshjälpen behöver förbättras och man
behöver höja inkomsttaket. Sedan har vi ju haft funderingar
om systemen kan haka i varandra på något sätt som de gjorde
förr i tiden. Men det är väldigt svårt att hitta en bra sådan modell, säger Staffan Moberg, och fortsätter:
– Möjligen skulle rättshjälp kunna beviljas för prövning i
Högsta domstolen mot bakgrund av att avgörande av Högsta
domstolen är av ett allmänintresse.
Gunnar Olsson ser dock också tänkbara förbättringar i försäkringarna.

– Färre undantag i försäkringarna vore en viktig förändring, liksom högre rättsskyddsbelopp, säger han.
Bättre information och möjligheter att jämföra priser och
villkor för konsumenterna kan också vara en väg att påverka
försäkringsmarknaden.
Där spelar Konsumenternas försäkringsbyrå en viktig roll.
Gunnar Olsson berättar att byrån just nu håller på att utveckla sina jämförelser på webbplatsen ytterligare, så att besökarna ska kunna få helhetsbetyg på pris och villkor för olika
försäkringar.
Till skillnad från Staffan Moberg är inte Gunnar Olsson
främmande för en utveckling där rättsskyddet plockas loss
från övriga försäkringar. Det skulle kunna öka medvetenheten om dessa försäkringar.
– Man borde tala om för människor vad rättsskyddet kostar
och hur stor del av försäkringspremien det utgör. Kanske
skulle man tänka sig att göra rättsskyddet i försäkringen valfritt, säger han, men tillägger att risken då är att främst processbenägna väljer rättsskydd. n
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BESLUTSFATTARNA

Systemet kan behöva ses över
Kanske är det förändringar att vänta på rättshjälpens och rättsskyddets område.
Åtminstone talar nu företrädare från flera av riksdagspartierna om att det nu finns ett behov.

Hur fungerar
dagens system
för rättshjälp och
rättsskydd?
Avser ditt parti
att arbeta för någon
förändring av rättshjälpssystemet?

MARIA FERM, MP
Dagens system har stora brister och detta har MP
framfört under en längre tid. Rättshjälpssystemet
sågs senast över av Domstolsverket 2009, som en
följd av ett riksdagsbeslut, initierat av Miljöpartiet.
Några förslag till förändringar har ännu inte framförts av regeringen.
MP driver att småföretagare lättare ska kunna få rättshjälp,
liksom att barns rätt till bistånd för rättmätigt underhållsbidrag, brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet och
ett ändamålsenligt regelsystem i fråga om återförande till Sverige av olovligt bortförda barn, ska ses över. Vi är medvetna om
att timkostnadsnormen är låg, liksom att inkomstgränserna för
att få rättshjälp är otidsenligt låga. En bra början är att regeringen och Beatrice Ask går vidare med de förslag Domstolsverket lämnat i rapporten från 2009.
MORGAN JOHANSSON, S
I huvudsak bra, men det finns delar som borde
ses över ytterligare. Inkomstgränsen för att få
rättshjälp ligger fortfarande kvar på 260 000 kr per
år för att få rättshjälp, trots att lönerna ökat under de
senaste tio åren. Rättshjälpsavgifterna är höga även för dem
med låga inkomster. I flera familjemål krävs särskilda skäl för
att få rättshjälp. Det innebär att personer kan komma i en svår
situation och riskerar att hamna mellan stolarna.
Rättshjälpslagen behöver ses över och förändras, den behöver anpassas till dagens problem och behov.

KÄLLOR
Ny rättshjälpslag
och andra bestämmelser om
rättsligt bistånd,
SOU 1995:81
l Prop. 1972:4
l Prop. 1996/97:9
l Statistiska
centralbyråns
inkomstdatabas,
www.scb.se
l Översyn av rättshjälpslagen – ett
regeringsuppdrag, Domstolsverkets rapportserie 2009:2
l
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JOHAN PEHRSON, FP
Nuvarande förhållanden är inte tillfredsställande
utan här måste ske stora förbättringar för enskilda
personer. På grund av de successivt ökande rättegångskostnaderna måste förutsättningarna för enskilda personer att erhålla allmän rättshjälp utvidgas betydligt. Dessutom
måste försäkringsbolagen höja det s.k. taket i rättsskyddsförsäkringarna.
Vi har inom Folkpartiet liberalerna länge arbetat för att utvidga rätten till allmän rättshjälp och kommer att fortsätta detta arbete.
CAROLINE SZYBER, KD
Tanken med systemet är bra, däremot har det
hänt en del som gör att man kanske måste se över
dagens system. Det är exempelvis ett problem att
allt färre jurister väljer att bli humanjurister för att de
anser att taxan är så låg. Försäkringsbolagen gör också egna
tolkningar av vad som är skäligt arvode i förhållande till domstolarna. Vad som ska ingå i rättsskyddet har vi diskuterat och
det är en svår fråga. Det är som alltid en avvägning . Vårdnadstvister kan hålla på i år och jag tycker att det måste finnas en
rimlig gräns för när man inte längre kan ta upp statens resurser
för att bråka. Det ska kosta att processa.
Det är rimligt att beloppen ska höjas med någon form av in-

dexuppräkning eller liknande. Möjligtvis kan man kanske tänka
sig en utveckling av den trappa som finns att den sträcker sig
lite längre så att man får viss subvention vid lite högre årsinkomst. Det behövs också en bättre förutsägbarhet om när
rättsskydd och rättshjälp ges och att det inte ska skilja sig så
mycket åt mellan olika försäkringsbolag. Det är svårt att ändra
på rättsskyddsförsäkringars undantag och karensregler men
en viktig fråga för många.
JOHAN LINANDER, C
I stort menar vi att systemet fungerar. Vi hade
dock motioner på vår senaste stämma om förbättrad rättshjälp alternativt att alla hemförsäkringar
ska omfatta även avtalsrättsliga tvister och förvaltningsrättsliga tvister. Motionerna avslogs. Vi menar att det finns
brister i systemet vad gäller rättshjälp för personer som behöver hjälp utomlands, t.ex. misstänkta för brott i annat land.
Denna fråga har vi lyft upp vid flera tillfällen i den politiska
debatten och inom alliansen, vi har även stämmobeslut på detta sedan tidigare.
JUSTITIEMINISTER BEATRICE ASK, M
Rättshjälpslagen ska fungera som yttersta
skyddsnät för dem som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Det är min bild att systemet
fungerar.
För att rättshjälpen ska fungera i praktiken är det viktigt att
det finns tillgång till kompetenta biträden. Just nu ser vi över
beräkningsmodellen för timkostnadsnormen. Det är Statskontoret som har det uppdraget och det ska redovisas i mitten av
februari. Regeringen har ännu inte lagt fram några förslag baserade på Domstolsverkets rapport. Åtgärderna på detta område får ofta stora ekonomiska konsekvenser. Nu närmast avvaktar vi Statskontorets redovisning av uppdraget rörande
timkostnadsnormen.
JONAS RYDFORS, SVERIGEDEMOKRATERNA
Vi anser att rättshjälpsystemet är en oskiljbar del
av vår vision om det svenska välfärdssamhället. Att
inkomstgränsen för rättshjälp förblivit den samma
sedan 1999 är problematiskt. Att inkomstgränsen
fortfarande fångar upp de med sämst ställd ekonomi är
bra. Vi får dock inte glömma att även personer tillhöriga övriga
samhällsskikt kan sakna en ekonomisk buffert. Det är inte rimligt att någon ska behöva avstå ifrån att ta en befogad rättslig
strid i en tvist p.g.a. rädsla för det ekonomiska efterspelet.
Vi tackar tidskriften för uppmärksammandet av detta spörsmål. Med föranledning av informationen som tillkännagivits oss
kommer en RUT-utredning att beställas beträffande rättshjälp
och rättsskydd. Vi får sedan se hur vi kan verka för att säkerställa ett bättre system som omfattar en större del av samhället.
Fotnot: Vänsterpartiet har inte lämnat några svar på frågorna.
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”I fråga om äktenskapsbalken – och särskilt när
det gäller bodelningsreglerna – är det viktigt
att ständigt hålla sig uppdaterad i fråga om nya
regler och ny praxis. Genom Karnov får du den
informationen och kommentaren ger också
möjligheter att fördjupa sig ytterligare.”
Karin Lindell, Karnovförfattare Familjerätt

KARNOV

– Sveriges bredaste rättsdatabas
220 av landets främsta experter inom
juridiken ser till att du via Karnov har
tillgång till det bredaste utbudet av lagkommentarer på marknaden.

karnovgroup.se/karnov

”Förutom att lagbestämmelser kan vara svårtolkade
och stå i komplicerade inbördes förhållanden,
besväras förmögenhetsrätten av lagstiftningens
gleshet. Här är det nödvändigt att ha kunskap
om principer och rättspraxis för att träffa rätt.”
Jori Munukka, Karnovförfattare Allmän förmögenhetsrätt

KARNOV 2011/12
Ny upplaga ute nu!

I Karnov bokverk samlar vi all information
som du som jurist behöver. På så sätt kan
du vara säker på att vara uppdaterad med
nya lagändringar och ny praxis.
Karnov finns även online.

karnovgroup.se/karnovbok
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Brister i miljöprocessen
havsbaserade
Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraften i Sverige, inte minst den havsbaserade vindkraften. Många intressen berörs vid de mycket stora projekten. Men det är svårt för den enskilde
att komma till tals i de komplicerade tillståndsprocesserna. Advokat Per Malmer pekar här på
olika brister och problem i miljöprocessen.
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miljoner kvadratmeter är
den tänkt att bli – den
havsbaserade vindkraftsparken Taggen. Ytan motsvarar 35 000
hyggligt stora villatomter om 1 000 m2
per tomt. De 170 m höga vindkraftverken, 83 till antalet, kommer att hamna
i blickfånget för betraktaren längs kusten från Simrishamn och Stenshuvud
(nationalpark) i söder till Hanö i norr.
Det blir en av de största vindkraftsparkerna i världen. Förutom de nämnda
orterna påverkar den högst väsentligt
landskapsbilden i sådana populära
sommarorter som till exempel Baskemölla, Vik, Kivik, Vitemölla, Haväng,
Furuboda, Yngsjö och Åhus. Höjden,
170 m, kan ställas i relation till Globen,
som är 85 m hög.
Hur fungerar tillståndsprocessen i
miljödomstolarna för sådana här jätteanläggningar?
Fråga är om vattenverksamhet
(11:2 MB). Målet handläggs som ett så
kallat ansökningsmål med mark- och
miljödomstolen (miljödomstolen) som
första instans. Överklagande kan ske
till Mark- och miljööverdomstolen
(Miljööverdomstolen) och Högsta
domstolen. Prövningstillstånd krävs i
båda instanserna.
KUNGÖRELSEFÖRFARANDET

Målet anhängiggörs genom att exploatören (sökandebolaget) ger in en ansökan till miljödomstolen. Ansökan ska
kungöras i ortstidning (22:3 MB). Miljödomstolen är skyldig att beakta allt ma36

terial i målet och det även om materialet tillförts av annan än den som är
sakägare. I Taggenärendet kungjorde
miljödomstolen ansökan i december
månad i Blekinge Läns Tidning, Sydöstran och Kristianstadsbladet. Flertalet
fastighetsägare längs den berörda kuststräckan är sommarboende – många
med hemvist i Stockholmsområdet
och Malmö/Lundområdet. Dessa fas
tighetsägare läser inte lokaltidningarna. Ett stort antal fastighetsägare har
därför inte haft praktisk möjlighet att
bevaka sina intressen i processen. Det
framstår som angeläget att kungörelseförfarandet förbättras, vilket synes
böra ske genom lagstiftning.
VEM ÄR ATT ANSE SOM SAKÄGARE?

Frågan har främst betydelse för rätten
att överklaga och för rätten att erhålla
ersättning för rättegångskostnader. I
det följande uppmärksammas situationen för fastighetsägarna i Taggenmålet.
Rätt att överklaga miljödomstols
dom har den som domen angår, om avgörandet har gått honom eller henne
emot (16:12 MB). Miljöbalkens bestämmelse har samma lydelse som den allmänna regeln i 22 § förvaltningslagen
om rätt att överklaga ett förvaltningsbeslut. HD har i rättsfallet NJA 2004
s. 590, som inte avsåg vindkraftsbyggnation, uttalat att det därför är naturligt att rätten att överklaga ett beslut
enligt miljöbalken följer allmänna förvaltningsrättsliga principer. Enligt HD

ska rätten att vara part och att överklaga tillkomma varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan
olägenhet genom den verksamhet, för
vilken tillstånd söks, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse och inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig. HD
påpekar också att propositionen till
miljöbalken anbefaller en generös til�lämpning av sakägarbegreppet.
Regeringsrätten prövade sakägarfrågan enligt 22 § förvaltningslagen i
RÅ 2010 ref. 74. Målet gällde bygglov
för ett vindkraftverk med höjd 91 m
belägen på ett avstånd om 16–17 km
från Onsala rymdobservatorium. Regeringsrätten anförde bl. a. att observatoriet hade fri sikt mot vindkraftverket och att det inte kunde uteslutas att
ett vindkraftverk på det angivna avståndet kunde åstadkomma störningar
som skulle kunna innebära olägenhet
för observatoriets verksamhet. Regeringsrätten ansåg observatoriet vara taleberättigat.
I det förut beskrivna Taggenmålet
beviljade miljödomstolen i Växjö det av
sökandebolaget begärda tillståndet att
bygga vindkraftparken (dom 10.6.2011 i
mål M 695-07). Domen överklagades
till miljööverdomstolen av ett trettiotal
fastighetsägare. Fastighetsägarna framhöll i sina överklaganden de höga ljudnivåerna under byggnadstiden vilka
skulle ge upphov till påtagliga störningar. Byggtiden beräknas till två år. Vidare påtalades den försämrade utsikten
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gällande
vindkraftverk
på grund av vindkraftverken, störningar genom buller från vindkraftverken
och ljusstörningar på grund av att vindkraftparken måste förses med högintensivt, vitt blinkande ljus. De påtalade
också den stora minskning av fastigheternas marknadsvärden som vindkraftparken skulle medföra. De nu nämnda
olägenheterna är bara några exempel
på anförda skäl.
Samtliga fastighetsägares överklaganden avvisades genom beslut i miljööverdomstolen (14.10.2011 i mål 575711) med motivering att de inte var
berörda av den sökta verksamheten på
sådant sätt att de hade rätt att överklaga miljödomstolens dom. Många av de
klagandena hade fri sikt mot den planerade vindkraftparken belägen 11–12
km från deras fastigheter. En hade
strandtomt med fastighetsgräns i havet
och en bedrev fiske i det aktuella området.
Det var endast Skånes Ornitologiska
Förening som medgavs talerätt. Talerätten grundades på den särskilda
bestämmelsen om talerätt för miljöorganisationer i 16:13 MB. Föreningen
erhöll ej prövningstillstånd. Miljööverdomstolens dom har överklagats
till HD.
Det planeras många vindkraftparker
till havs i Sverige och det framstår därför som mycket angeläget att HD snarast möjligt vägleder om vilka som är
att anse som sakägare.
Det är en brist i lagstiftningen att den
enskilde inte kan få någon form av förhandsbesked i sakägarfrågan. Besked
får han först i miljödomstolens dom
under förutsättning att han yrkat ersättning för rättegångskostnader av
motparten. I miljödomstol gäller att
enskild sakägare har rätt till ersättning
av den sökande för rättegångskostnader oavsett utgången i målet. Någon
motsvarande bestämmelse gäller inte
för överinstanserna. I avsaknad av förhandsbesked ter det sig äventyrligt för
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en enskild person att dra på sig kostnader för ombud och utredning. Med
hänsyn till att sökandebolagen i vindkraftsmål är ytterst resursstarka, föreligger en besvärande obalans mellan
parterna.
VILKET SKYDD MOT STORSKALIG
VINDKRAFTSETABLERING GER
4 KAP. MILJÖBALKEN FÖR DÄR
NÄMNDA OMRÅDEN?

4 kap. miljöbalken innehåller en förteckning över områden som ska skyddas mot större exploateringsföretag.
Förteckningen kan sägas innehålla den
svenska naturens nationalklenoder; så
finns till exempel Vindelälven med
men även kustområdet i Skåne från
Örnahusen söder om Skillinge till
Åhus. Det är just i den kuststräckan
som tillstånd begärts för Taggens vindpark. Att Taggens vindpark är att anse
som ett större exploateringsföretag
torde inte kunna bestridas.
Beträffande syftet med det särskilda
skyddet i miljöbalken 4 kap. hänvisar
miljöbalkens förarbeten till prop.
1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. Beträffande sistnämnda proposition kan
på s. 170 ff. bland annat utläsas att de i
4:2 MB förtecknade områdenas naturoch kulturvärden ska ges företräde i
konkurrenssituationer. Vidare framgår
att urvalet av områden baseras på den
process av kunskapsinsamling, programarbete och planeringsåtgärder
som vidtagits inom ramen för den fysiska riksplaneringen alltsedan förarbetena startade under senare delen av
1960-talet.
Mot bakgrund av nämnda skyddsbestämmelser kunde man med fog förvänta sig att miljödomstolen i sin dom i
Taggenmålet skulle ha redogjort för hur
den såg på betydelsen av skyddet i 4:2
MB för den aktuella kuststräckan. Det
kan framhållas att många som yttrat sig
i målet lyft fram den bestämmelsen. I

sina domskäl berör miljödomstolen
emellertid inte med ett ord bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken eller hur energiproduktionsintresset ska vägas mot
kustområdets särskilda skydd i miljöbalken. Som ovan angivits överklagades
domen till Miljööverdomstolen, som ej
meddelade prövningstillstånd.
Miljöbalken trädde i kraft 1.1.1999.
Det synes inte rimligt att anta att domstolarna betraktar skyddsbestämmelserna i 4 kap. som obsoleta. Det framstår däremot som påkallat att
lagstiftaren, för att säkerställa kommande generationers möjligheter till
ostörda naturupplevelser, överväger
att förstärka skyddet – måhända genom att införa en vetorätt för Naturvårdsverket i mål gällande större exploateringsföretag i de aktuella
områdena. n
Per Malmer
Advokat
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Fokus Nämndemännen
Fokus Nämndemännen

Nämndemännen har en
gammal och stark position
i det
svenska rättsväsendet. Länge
sågs det som självklart att
det
folkliga deltagandet i dömandet
både
för och kunskap om rättsväsendet. skapade förtroende
Men nu ifrågasätter allt
fler systemet. Enligt kritikerna
är
det dyrt, inte representativt
och det tillför inte mycket
till
juristdomarna. Har nämndemanna
systemet kanske spelat
ut sin roll? Och går det att
avskaffa i praktiken?
text

ulrika brandberg
OCH tOM knutSOn
fOtO iStOCkpHOtO,
nOrdiC pHOtOS Med
flera

Mer om nämndemännen ...

Lekmannadomarna
allt mer omdiskuterad
e

Christer Hugerth, nämndeman vid Nyköpings tingsrätt, ger här sin syn på
nämndemännens roll med anledning av Tidskriften Advokatens fokus i nr 8 2011 där nämndemännen ifrågasattes.
36
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N
Christer Hugerth.
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ämndemännens roll i rättsprocessen diskuteras fortlöpande,
senast i Advokaten nr 8, och
har så förmodligen gjorts sedan medeltiden. Den som fått rätt i en process
tyckte då som nu, att domstolen dömt
rätt och att domare och nämndemän
följaktligen är kloka och omdömesgilla
individer. Och den som förlorat målet
tycker förmodligen omvänt. Den som
intresserat sig för frågan om nämndemännens roll har haft en intressant
resa, må vara att vissa hållplatser passerats i väl hög fart.
En sådan hållplats är nämndemannens roll som företrädare för den lokala omvärlden, förankringen i domsagan. Han eller hon företräder ju inte
bara allmänhetens gällande rättsuppfattning utan också en matnyttig lokalkunskap. Ett exempel: för några år sedan handlade ett mål i Nyköpings
tingsrätt i slutskedet om huruvida en
person kunna springa över ett fält på
en viss tid i stället för att delta i den
misshandel han stod åtalad för. Syftet
skulle vara att hinna med ett tåg från
Gnesta. Rätten tyckte att det inte helt
kunde uteslutas att han talade sanning.
En av nämndemännen påpekade då
att han bodde granne med fältet och
kände väl till förhållandena. Bland annat skulle mannen ha varit tvungen att
klättra över två taggtrådsstängsel samt
passera ett antal betande tjurar. Histo-

rien lämnades således utan avseende
och utslaget blev efter en stund annat
än det kanske förväntade. Det finns
niotusen svenska nämndemän med
motsvarande lokalkunskap.
En annan hållplats, eller aspekt, är
det ambassadörskap för den dömande
verksamheten som nämndemännen
de facto i det dagliga livet utövar. Åter
ett exempel: någon uttalar i en kamratkrets under stark affekt att den där
mördaren man läst om i lokalbladet,
han fick minsann bara tolv års fängelse, och att tjugofem hade vart det
minsta om det funnes någon rättvisa ...
En närvarande nämndeman påpekar
då stillsamt: har du läst domen? Nej,
det har man naturligtvis inte. Men detta påpekande att man faktiskt kan läsa
sig till hur domstolen resonerat, förstå
vilken praxis som råder och sedan kanske få en viss förståelse, utgör för
mången medborgare en nyhet. Här
skapas en kontakt ledande till ett mer
balanserat förhållande mellan den
rättsvårdande ordningen och en genomsnittlig medborgare, kanske den
enda kontakt som kommit tillstånd i
just det aktuella fallet.
Det finns niotusen potentiella ambassadörer i Sverige.
Ett tredje förhållande som sällan andras till försvar för den bestående ordningen med lekmannadomare och juristdomare är den ofta breda
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kompetens och omfattande erfarenheter som en nämnd kan besitta. En
nämnd betraktas av systemets belackare ofta som ett politikerstyrt transportkompani med uppgift att inte störa domaren i onödan. Men här sitter inte
bara en domare med lång erfarenhet
och stor integritet. Här sitter kanske
också en före detta exportchef med
mångårig affärsvana och utlandserfarenhet. Han är väl insatt i hur ekonomisk brottslighet kan gå till i olika kulturer, och har tillika färdighet i att hantera
halvskumma mutaffärer och vana att
bedöma människor. Vid sidan om honom sitter, kanske, en före detta lärare
och socialarbetare med omfattande erfarenhet av människor på glid, ungdomar som begår brott och som har missbruksproblem. Och till sist, varför inte
en pensionerad akutsjuksköterska med
livslång erfarenhet av skador, personhot och misshandlade människor.
I vilken beslutssituation har man i
samhället tillgång till en sådan stab?
Det finns niotusen sådana eller motsvarande stabstjänstemän i Sverige.
Jag inbillar mig inte att dessa tankehållplatser gör varken till eller ifrån för
framtidens organisation av lekmannadomare. Men jag tycker att de förtjänar
ett beaktande. n
Christer Hugerth
Nämndeman vid Nyköpings tingsrätt
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Chefer

Beslutsfattare

Nya klienter

Specialister

Hitta den du söker
För att rekrytera rätt kandidater och hitta nya klienter behöver du
kommunicera med rätt personer. Med Svenska Dagbladet når du chefer,
beslutsfattare och specialister och nu har Advokatsamfundet skrivit ett
avtal med Svenska Dagbladet med syftet att hjälpa dig att effektivisera i
rekryteringsprocessen.
Läs allt om avtalet och hur du hittar den du söker på:
http://advokatsamfundet.se/ och som inloggad på RAMavtal.
Eller kontakta SvD:s kundansvariga: Jim Berg 070-595 27 87 (B2B)
eller Emil Lindkvist 076-772 65 60 (Plats)
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Aktuellt
ler alla de garantier och rättsprinciper
som normalt förknippas med en rättsstat. Även om rättegången formellt har
genomförts på ett rättvist sätt, i så måtto
att man har låtit försvaret förbereda sig,
komma till tals och även åberopa egen
bevisning, har det politiska inslaget gjort
att det inte har varit möjligt att uppnå ett
rättvist resultat.
Vad har överraskat dig mest i
uppdraget?
– Det som framför allt har oroat mig är
att Etiopien år 2009 införde en terroristlagstiftning som är mycket allmänt hållen och som i princip träffar all form av
journalistverksamhet. Och Etiopien har
gjort det med hänvisning till hur terroristlagarna ser ut i Storbritannien! Jag
uppfattar det som en mycket negativ
konsekvens av den kamp mot terrorismen som har etablerat sig i västerländska demokratier och som numera också
utgör ett argument för andra, mindre
demokratiska länder att införa betydligt
hårdare regler mot inhemska journalister eller oppositionspolitiker. De använder de europeiska lagstiftningarna som
ett skäl att förtrycka den inhemska oppositionen. Det är mycket otäckt!

Västvärldens kamp mot terror utnyttjas
för att slå ner inhemsk opposition
Thomas Olsson är ombud för de
svenska journalisterna Martin
Schibbye och Johan Persson, som
har dömts till fängelse i Etiopien.
På vilka sätt har uppdraget som
ombud för de dömda journalisterna skilt sig från brottmålsuppdrag
du har i vanliga fall?
– Det är en förmån som brottmålsadvokat att få biträda i ärenden som rör
principiella och grundläggande frågor
av juridisk natur. Det här ärendet påminner om det där jag företrädde al-Barakat
och de svensk-somalier som hade påförts FN-sanktioner. Juridiska överväganden blandas med politiska frågor,
just på grund av att ärendet berör så
grundläggande rättsprinciper som yttrandefrihet, rätt till rättvis rättegång och
pressfrihet.
40

Hur är det som svensk advokat att
arbeta med ett mål som har ett så
tydligt politiskt inslag?
– Det är oerhört intressant, därför att
det politiska inslaget beror på att det berör så grundläggande rättsprinciper för
den demokratiska rättsstaten. Juridiken
fungerar som den yttre ramen och utgör
en sorts påtryckningsmedel. Men inom
den ramen sker också förhandlingar och
överläggningar med olika politiska intressenter. Dessutom tillkommer ofta ett
inslag av opinionsbildning, där man försöker påverka opinionen till klientens
förmån för att kunna utöva ett tryck på
politiska beslut. Här är det en uttrycklig
del av försvarsstrategin.
Har rättegången i Etiopien till någon del varit en rättvis rättegång?
– Den etiopiska lagstiftningen innehål-

Det som framför allt har
oroat mig är
att Etiopien år
2009 införde
en terroristlagstiftning
som är mycket allmänt
hållen och
som i princip
träffar all
form av journalistverksamhet.

Är det principiellt rätt att försöka
påverka en rättsprocess i ett annat land på politisk väg och med
politiska medel?
– Det beror på om det är en politisk rättegång eller inte. Givet att man har skäl
att anta att en rättvis rättegång kommer
att genomföras vore det naturligtvis fel
att utöva politiska påtryckningar. Men i
den mån det står klart att det politiska inslaget är av betydelse och de politiska
makthavarna har ett inflytande över processen är det mer än lovligt att utöva inflytande genom politiska påtryckningar.
Journalisterna har avstått från
att överklaga och ska ansöka om
benådning. Hur arbetar du vidare
med processen nu?
– Vi ska omgruppera oss utifrån det
nya läget. För vår del blir det aktuellt att
samla in information om benådningsförfarandet och se om det är något vi kan
bidra med från Sverige. Det handlar också om att fortsätta fungera som rådgivare till Johan och Martin och deras anhöriga i frågor kring hur de ska påverka
processen både juridiskt och opinionsmässigt.
MA
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MÅNADENS ADVOKAT Thomas Olsson

Aktuellt
HILDARY Månadsmöte december

”Det är viktigt att våga vara synlig”
Att vara chef innebär att göra viktiga val och att vara synlig och stå
för sin åsikt. Det sa riksrevisorn
Gudrun Antemar, som talade vid
årets sista Hildarylunch i Stockholm i december.
– Tiden från mitt första uppdrag i rättsväsendet, som sommarflicka hos polisen i
Nyköping, och till nu har känts kort. Jag
har hela tiden trivts mycket bra och haft
chefer, arbetskamrater och arbetsuppgifter som jag trivts med, sa Gudrun Antemar.
En viktig förklaring till trivseln tror
Gudrun Antemar också är att hon alltid
upplevt sig ha viktiga arbetsuppgifter,
både som sommarflicka och ansvarig för
polisens register över stulna cyklar och
nu, som granskare av hur staten sköter
sina åtaganden gentemot medborgarna.
Spelar det då någon roll för den praktiska verkligheten vad revisorerna kommer fram till i sina granskningar? Ja, det
tror Gudrun Antemar.
– Jag ser att våra synpunkter påverkar
både riksdag och regering. Inte alla rapporter och inte alltid, men det tycker jag
är bra. Om de skulle acceptera allt skulle
vi nog behöva tänka efter, sa hon.
Gudrun Antemar gav en rad tips och
råd till unga kvinnor som funderar på att
bli chefer. Hon betonade att varje person
måste göra sina egna medvetna val i yrkeslivet, och att valen spelar en viktig roll
för hur karriären utvecklas.
– Det är nödvändigt att välja att bli tyd-

GUDRUN ANTEMARS TIPS
TILL KVINNOR I KARRIÄREN:
Ta chansen när den kommer och
hoppa på de tåg som går!
l Välj din chef. Tycker du inte att din
chef motsvarar just dina förväntningar, byt jobb.
l Var tydlig, engagerad och modig i
yrkeslivet.
l Inse att alla gör misstag och lär av
misstagen. En mentor kan vara till
hjälp i detta.
l Behåll ditt kontaktnät när du byter
arbetsplats, och se till att alltid stötta
andra. Tänk på att andra kvinnor behöver stöttas.
l Hitta tid för reflektion och kraftsamling.
l Fundera över vart du är på väg och
om du vill dit.
l

OM GUDRUN ANTEMAR

lig och synlig där man är och ibland även
offentligt, att stå för sina åsikter och föra
en dialog. Det är då man får erbjudandena, och det gör det också roligt på jobbet, sammanfattade Gudrun Antemar.
För att komma någon vart är det också
viktigt att våga lita på sin förmåga och
ibland ta sig an utmaningar man inte
riktigt tror sig klara.
– Det handlar ju också om att lita på
dem som gett ett erbjudande om ett nytt
jobb, sa Gudrun Antemar.
UB

Juridik kräver exacta
översättningar

Gudrun Antemar är jurist och har tidigare arbetat bland annat i Svea hovrätt, på Stockholms tingsrätt, Justitiedepartementet och hos Riksåklagaren
som byråchef och chefsjurist. Innan
hon tillträdde som riksrevisor den 1 juli
2010 var hon under sex år generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten.
Årets sista Hilda
ryträff i Stockholm
hölls i Riksrevi
sionens lokaler på
Nybrogatan. Värd
och talare var riks
revisorn och före
detta Storhildan
Gudrun Antemar.

OM RIKSREVISIONEN
Myndigheten skapades 2003, som en
oberoende revisionsmyndighet under
riksdagen. Riksrevisionen granskar
statens verksamhet, och utgör en del
av riksdagens kontrollmakt. Myndigheten leds av tre riksrevisorer, som
väljs av riksdagen.
På Riksrevisionen arbetar ungefär
300 personer från många olika yrkeskategorier. Många är dock ekonometriker, nationalekonomer och statistiker.

Notariemeriterad
jurist

Lagerbolagsjour

önskar hyra rum i
kontorsgemenskap
med andra advokater/jurister
inom tullarna.

060-16 8173

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

kontaktuppgifter:
juristen1@hotmail.se
tel: 0730316412

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@ bolagsratt.se Webbplats bolagsratt.se
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Aktuellt
Open Society Funds
får ny president

Advokater från Turkiet
besökte samfundet

Harvard-professorn Christopher Stone blir ny president för
stiftelserna Open Society Foundations. Han tillträder i juli 2012,
då Aryeh Neier avgår efter att
ha lett stiftelserna sedan 1993.
Open Society Foundations
skapades av George Soros
1984. Stiftelsernas syfte är att
finansiera och understödja demokratisk utveckling och
mänskliga rättigheter i länder
under övergång från totalitära
styrelseskick. Open Society
Foundations är i dag verksamma i mer än 70 länder. Aryeh
Neier och George Soros tilldelades Stockholm Human Rights
Award 2011.
Christopher Stone innehar
Guggenheim-professuren i kriminalpolitik vid Harvard-universitetet. Han är också chef för
Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvards institut för
forskning kring ideella organisationer och det civila samhället.

En delegation som till större delen bestod av advokater från
olika delar av Turkiet besökte
Advokatsamfundets kansli den
1 december. Studiebesöket ingick i ett projekt som Domstolsverket genomför. Inom projektet har tidigare domstolar och
andra myndigheter från Turkiet
besökt Sverige.
Johan Sangborn, ställföreträdande chefsjurist, var ledare för
delegationen från Sveriges advokatsamfund, där också advokaterna Bengt Ivarsson, vice
ordförande i samfundets styrelse, och Thomas Wasteson
ingick.
I samfundets del av programmet ingick också en diskussion
med svenska advokater, som
var mycket engagerad och intensiv.

BARK
& LÖNN HB
Vi är några advokater som söker
en advokat/jur kand då en av
våra medarbetare går i pension
under året. Vårt trevliga kontor
ligger centralt i Göteborg och
nära tingsrätten.
Vid intresse var vänlig ring
eller maila oss.
Pia Lönn
Ann Bark
031-15 05 25
031-80 20 25
advokat @lonn.se ann @bark.se

Anna Eriksson, Louise Thorén och
Kristin Persson.

Gert Nilsson, Niklas Thidevall och
Advokatsamfundets ordförande
Claes Zettermarck.

Erica Striby, Lina Fällström, Ulf
Bergqvist och Maria Billing.

Elsa Ekblom och Anna Hedengren.

Advokater julminglade på samfundet
Ett stort antal advokater och
biträdande jurister samlades
den 1 december i Advokatsamfundets hus i Stockholm
för julcocktail på inbjudan av
Advokatsamfundet, Stock

holmsavdelningen och Advokat
i framtiden.
Fler bilder från julcocktailen
finns på Advokat i framtidens
webbplats, www.advokatsamfundet.se/framtiden.

Norska Advokatforeningen på besök

SVT pejlar brottsligheten

Den 2 december besökte representanter för styrelsen i Oslokretsen av Den Norske Advokatforening Sveriges
advokatsamfund för information och erfarenhetsutbyte. Vid
mötet berättade ställföreträdande chefsjuristen Heléne
Lövung bland annat om Advokatsamfundets organisation,
inträdes- och disciplinförfarandet samt projekten Advokat i
framtiden och nätverket Hilda.

Brottspejl heter SVT:s nya satsning där de presenterar delar av
kriminalstatistiken i form av
grafik och tabeller. Statistiken
de använder sig av är hämtad
från Brå, Brottsförebyggande
rådet, och rör anmälda brott för
olika brottstyper indelat på
kommun, län och riket, samt
personuppklaring för län och
hela riket. Besökaren kan även
se filmer med professor Jerzy
Sarnecki där han berättar om
olika brottstyper.

Nya namn på
Justitiedepartementet
Regeringen har utsett Martin
Valfridsson till statssekretare
i Justitiedepartementet. Han
kommer närmast från en tjänst
som rådman i Stockholms
tingsrätt.
Arbetsfördelningen mellan de
båda statssekreterarna Magnus
Graner och Martin Valfridsson
innebär att Graner tar huvudansvar för civilrättsliga frågor,
Valfridsson kriminalrättsliga.
Regeringen har vidare utsett
rättschefen på Justitiedepartementet Stefan L. Johansson till
expeditionschef på Justitiedepartementet.
Charlotte von Essen blir ny
rättschef.

Hogia Bokslut och Hogia Skatt
– två program som trivs sällsynt bra tillsammans!
Med Hogia Bokslut och Hogia Skatt får du en helhetslösning
för upprättande av årsredovisning och bolagsdeklaration.

Tfn 0303-667 80 | advokat@hogia.se | www.hogia.se/advokat
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Aktuellt

Ny omgång av Ruben 2012
tera över den egna situationen,
nätverkande och att de knutit nya
kontakter, att de fått inspiration
och möjlighet att utbyta erfarenheter samt perspektiv på sin egen
tillvaro. För mentorernas del har
erfarenheterna av medverkan i
projektet angetts vara berikande,
stimulerande och utvecklande
men också insiktsgivande genom
en ökad förståelse för medarbetarnas situation.

Pilotprojektet Ruben har varit
mycket framgångsrikt. Hilda
har därför beslutat att en ny
omgång av Ruben – mentorskap i grupp – ska genomföras
under 2012.
Ruben höll sin avslutningsträff på
Advokatsamfundet den 30 november. Ett 40-tal adepter och
nära 10 mentorer deltog. Advokatsamfundets ställföreträdande
chefsjurist Heléne Lövung inledde med att kort berätta om det
gångna året som är Rubens mentorsprojekts ”födelseår”. Därefter
fördelade sig deltagarna till olika
rum i Advokatsamfundets fastighet för att inleda kvällens diskussioner. Efter en gemensam diskussion presenterade Heléne
Lövung utvärderingen av mentorsprojektet, som är ett pilotprojekt. Utfallet av projektet är mycket positivt.
Heléne Lövung, som ansvarar
för Hilda och dess olika projekt,
berättar att det är drygt 100 personer totalt, ett 80-tal adepter
och 20 mentorer, som deltagit
i pilotprojektet. Mentorsgrupperna har förutom uppstarts- och
avslutningsträff haft sex mötestillfällen där olika frågor om bland

Heléne
Lövung
ansvarar
för Hilda
och dess
olika projekt.

MED HÄNSYN TILL att pilotprojek-

Mentorerna i Ruben samlade.

annat karriärplanering, chef- och
ledarskap och balans i livet har
diskuterats. Mellan mötestillfällena har adepterna haft ytterligare
kontakter i mindre så kallade reflektionsgrupper. Många adepter
har ansett att deltagande i Ruben

– mentorskap i grupp har bidragit
till den personliga utvecklingen
och inspirerat till en vidare karriär inom yrkesområdet. Adepternas viktigaste erfarenheter av
projektet är enligt utvärderingen
bland annat möjlighet att reflek-

tet har varit mycket framgångsrikt
har Hilda beslutat att en ny omgång av Ruben – mentorskap i
grupp ska genomföras under
2012. Mentorsgrupperna kommer
liksom tidigare att vara mixade
med deltagare från olika yrkesområden. Varje mentorsgrupp
kommer att ledas av en Hilda och
en Rubenman. Projektet beräknas
starta i mars månad. Du som är
kvinnlig jurist och är verksam på
advokatbyrå eller inom rättsväsendet/förvaltningen och som
tycker att det skulle vara intressant och givande att delta som
adept, läs mer om mentorsprojektet och anmäl ditt intresse på Hildas hemsida: www.advokatsamfundet.se/Hilda/Projekt/Ruben/

RUBEN
Ruben – mentorskap i grupp omfattar män i ledande positioner i
rättsväsendet och advokatkåren

som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer
eller delägare. Under 2011 har sam-

manlagt tio grupper i Stockholm,
Göteborg och Malmö haft chansen
att få diskutera chefsfrågor, få stöd

och feedback från mentorer med
lång erfarenhet från rättsväsendet,
förvaltningen och advokatkåren.

Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar
Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Även telefontolkning utan tidsbokning
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk
Alltid personlig service
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Adman 100 Språk AB

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis.
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Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Medling och andra former av konflikthantering
Författare: Jan Norman,
Linda Öhman
Förlag: Iustus
Boken ger teoretiska kunskaper om medling och andra
former av konflikthantering
men fungerar även som praktisk vägledning genom medlingsprocessens olika faser. Medlingens olika användningsområden
redovisas i skilda avsnitt som exempelvis
medling vid brott, familjemedling och
medling i skolan och på arbetsmarknaden.
Ett särskilt avsnitt ägnas ombudets, exempelvis advokatens, roll vid medling. Ny
omarbetad och utvidgad andra upplaga.
Titel: Lag om medling i vissa
privaträttsliga tvister : en
kommentar
Författare: Dan Engström
Förlag: Jure
Genom beslut om en ny lag
om medling och genom förändringar i bland annat rättegångsbalken genomfördes det så kallade
medlingsdirektivet i svensk rätt förra året.
Boken är huvudsakligen en kommentar till
medlingslagen och till reglerna om särskild
medling enligt rättegångsbalken i dess
reviderade lydelse. Boken omfattar även
kommentarer till bland annat Stockholms

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Aarli, Ragna: DNA-bevis :
rettssikkerhet ved bruk av
DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet ( Oslo :
Cappelen Damm akademisk.
229 s.)
Ahlström, Kristina: Offentlighet och sekretess inom personalområdet : för statliga
myndigheter, kommuner,
landsting och kommunalt
ägda bolag samt organ med
offentligrättsliga uppgifter
(Liber. 373 s.)
Bengtsson, Bertil: Om lag
stiftning och annat : 22 uppsatser (Norstedts juridik.
446 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 198)
Bertelsen, Tor Ehlers: EMK :
kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter (Gyldendal
akademisk. 459 s.)
Carlén-Wendels, Thomas:
Medierätt. 3, Upphovsrätt
/ Thomas Carlén-Wendels,
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Handelskammares Medlingsinstituts regler
om medling och till medlingsdirektivet.
Boken riktar sig till advokater, domare och
andra som är verksamma som medlare.

NORDISKA JURIDISKA
BIBLIOTEKSMÖTET 2012
13-15 juni, Uppsala
Nordiska juridiska biblioteksmötet
anordnas vart tredje år turvis i de olika
nordiska länderna. I år hålls det nionde
mötet i Uppsala och temat är ”Juridikens
globalisering – biblioteken i en internationell miljö”. Dagarna kommer att innehålla
föreläsningar som berör årets tema ur olika
perspektiv, diskussioner och studiebesök.
Mer information finns på Juridiska bibliotekets hemsida, Uppsala universitetsbibliotek
www.ub.uu.se

NYA AVHANDLINGAR
Axelsson, Ewa
Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i
svensk hälso- och sjukvård : en medicinrättslig studie, Iustus
Syftet med denna avhandling är att kartlägga och granska den rättsliga regleringen
av och ansvarsfördelningen i den svenska
hälso- och sjukvårdens system för kvalitetssäkring. De aktörer som undersöks har
olika ansvar och uppgifter för att säkerställa en god och säker vård såsom vårdgivare,
vårdpersonal, Socialstyrelsen, Hälso-och

Daniel Tornberg (3. uppl.
Studentlitteratur. 92 s.)
Eskeland, Ståle: De mest alvorlige forbrytelser (Cappelen
Damm akademisk. 355 s.)
Falkman, Henric: Introduktion
till försäkringsnäringsrätten
(Jure. 115 s.)
Gjems-Onstad, Ole: MVAkommentaren / Ole GjemsOnstad, Tor S. Kildal (4. utg.
Gyldendal akademisk. 824 s.)
Heidbrink, Jakob: Grundläggande fordrings- och
skuldebrevsrätt (Studentlitteratur. 184 s.)
Hellners, Trygve: Skuldsaneringslagen : en kommentar
till 2006 års lag / Trygve
Hellners, Mikael Mellqvist
(2. uppl. Norstedts juridik.
334 s.)
Johansson, Svante O.: Från en
transporträttares verkstad
: en samlingsvolym tillägnad Svante O. Johansson i
samband med att han slutar
som professor i sjörätt och
annan transporträtt samt
som Sveriges dispaschör
(Svenska sjörättsföreningen.

sjukvårdens ansvarsnämnd och patientnämnderna. I boken diskuteras centrala
begrepp som till exempel god vårdkvalitet, kvalitetssäkring, patientsäkerhet samt
vetenskap och beprövad erfarenhet. En av
undersökningens viktigaste slutsatser är att
regelverket om vård och kvalitetssäkring
behöver ses över och förtydligas.
Hjertstedt, Mattias
Tillgången till handlingar för brottsutredare : en rättsvetenskaplig studie av
beslag med husrannsakan, myndigheters
utlämnandeskyldighet samt editions- och
exhibitionsplikt, Umeå universitet
Avhandlingen analyserar dels vilka rättsliga
möjligheter det finns för svenska brottsutredare att få tillgång till handlingar, dels
vilka möjligheter de bör ha. Undersökningen omfattar i huvudsak den rättsliga
regleringen av instituten beslag i förening
med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet och straffprocessuell
editions- och exhibitionsplikt. Undersökningen omfattar såväl en kartläggning av
gällande rätt som kritisk analys och förslag
till förbättringar.

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

408 s. Skrifter / Svenska
sjörättsföreningen ; 81)
Langlet, David: EU:s miljörätt /
David Langlet och Said Mahmoudi (3. uppl. Norstedts
juridik. 412 s.)
Law & religion in the 21st century : Nordic perspectives /
Lisbet Christoffersen, Kjell
Å Modéer, Svend Andersen,
editors (Copenhagen : DJØF
Publishing, 2010. 638 s.)
Naas-Bibow, Jens: Energiloven
: med kommentarer / Jens
Nass-Bibow, Gunnar Martinsen (2. utg. Oslo : Gyldendal
akademisk. 344 s.)
Nylander, Christina: Medierätt.
1, Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala
medier samt radio och tv
(4. uppl. Studentlitteratur.
89, 39 s.)
Offentlig upphandling på rätt
sätt och till rätt pris / Mats
Bergman et al. (Studentlitteratur. 230 s.)
Persson, Åke: Brandfarliga &
explosiva varor : en lagkommentar (Stockholm : Brandskyddsföreningen. 160 s.)

Tornberg, Daniel: Medierätt. 2,
Marknadsrätt / Daniel Tornberg, Katarina Ladenfors
(4. uppl. Studentlitteratur.
72 s.)
Woxholth, Geir: Forvaltningsloven : kommentarutgave
(5. utg. Oslo : Gyldendal
akademisk. 770 s.)
Wallin-Norman, Karin: Finansiella instrument : lärobok
(Jure. 121 s.)
Victorin, Anders: Bostadsrätt
med en översikt över ko
operativ hyresrätt / Anders
Victorin, Jonny Flodin.
3. uppl. Iustus. 329 s.)
Åhman, Karin: Normprövning :
domstols kontroll av svensk
lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000–2010 (Norstedts
juridik. 256 s. Institutet för
rättsvetenskaplig forskning
; 199)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Snabbavveckling - nu ännu enklare
Snabbavveckling har varit det enkla sättet att avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten
på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet handlingar vid
överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert.
Kontakta oss så hjälper vi dig!

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ
040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25

E-POST:
info@standardbolag.se
HEMSIDA: www.standardbolag.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

De här lagarna finns inte i din lagbok. Vi lovar.
Däremot finns de i 2012 års upplaga. För 133:e gången har vi uppdaterat Sveriges
Rikes Lag med de senaste nyheterna, utvalda och bearbetade av experter och
logiskt inplacerade i lagbokens välbekanta struktur. Allt du inte har råd att missa.
Gör dig redo för ett nytt framgångsrikt yrkesår.

Beställ på nj.se eller
i närmaste bokhandel.
Tel 08-598 191 90
kundservice@nj.se

Lagen om medling
i vissa privaträttsliga
tvister (2011:860)

Lagen om
elektroniska pengar
(2011:755)
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Lagen om
förstörande av
vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser
(2011:111)

Lag om
erkännande och
verkställighet av
beslut om förverkande inom EU
(2011:423)

Drivmedelslagen
(2011:319)

Fastighetsmäklarlagen
(2011:666)
Lagen om
konsumentskydd vid avtal om
tidsdelat boende
eller långfristig
semesterprodukt
(2011:914)

Ny lag om
dödande av förkommen handling
(2011:900)

Avgasreningslagen
(2011:318)
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Samfundet
NYA LEDAMÖTER
DEN 9 DECEMBER 2011
David Ackebo, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Fredrik Ahlesten, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Stefan Alvén, MAQS Law Firm
Advokatbyrå AB, Stockholm
Nicolina Bacirtzis, Advokat
firman GUIDE AB, Stockholm
Mikael Beanier, Beanier Juridik AB, Stockholm
Emma Broddesson, MAQS
Law Firm Advokatbyrå i
Malmö KB, Malmö
Johanna Elvander, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm
Anna Engeström, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Paula Eninge, Advokatfirman
Werner HB, Karlskrona
Martin Folke, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Johan Fredriksson, Advokatbyrån Annika Andebark AB,
Hammenhög
Roger Gerdén, Advokatfirman
Bo Johansson i Uddevalla
AB, Uddevalla
Marcus Glader, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Maria Hempel, Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo,
Norge
Elin Hjort, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Joakim Johansson, Joakim
Johanssons juristfirma,
Stockholm
Jenny Keisu, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Sarah Khalil, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Rebecka Kleist, Advokatfirman Glimstedt Jönköping
AB, Jönköping

Daniel Lander, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Peter Landström, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners AB,
Stockholm
Gustaf Leijonhufvud, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm
Mats Lekman, Advokatfirman
NOVA AB, Stockholm
Maria Loinder, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg
Mattias Lundgren, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Timo Manninen, Juristfirman
Timo Manninen, Stockholm
Fredrik Olsson, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Markus Olsson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Anna Orlander, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Malin Persson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Joachim Pikwer, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Maria Robinson, Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö
HB, Kalmar
Åsa Rydstern, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jennie Sjöberg, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Göteborg
Elzbieta Skorupska, Magnusson Advokatbyrå, Göteborg
Pontus Sörlin, KLA-Karlerö
Liljeblad Advokatbyrå HB,
Stockholm
Sven Vaxenbäck, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Ebba Werkell, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Marcus Winqvist, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Malmö

REGISTRERADE
EU-ADVOKATER
James Hope (solicitor),
Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Paul Stein (solicitor), Ashurst Advokatbyrå AB,
Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Anna Agardh, Stockholm,
27 november 2011
Karl Bondesson, Stockholm,
30 november 2011
Carl Hagberg, Göteborg,
4 december 2011
Petra Hallin, Göteborg,
2 december 2011
Frida Masreliez, Stockholm,
4 december 2011
Ulrika Polland, Stockholm,
17 november 2011
Rickard Samuelsson, Stockholm, 13 november 2011
Björn Ulvgården, Stockholm,
1 december 2011

AVLIDNA LEDAMÖTER
Kåre Månson, Östersund, 16
november 2011

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2011/1438 Promemorian
Tredje inre marknadspaketet
för el och naturgas – vissa
genomförandeåtgärder
R-2011/1469 Promemorian om
tillval och frånval i hyresrätt
R-2011/1486 Promemorian
Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknads
området
R-2011/1502 Promemorian
Domarnomineringar till internationella domstolar (Ds
2011:26)

R-2011/1538 Europeiska
kommissionens förslag
(KOM(2011) 594) till rådets
direktiv om ett gemensamt system för en skatt
på finansiella transaktioner
och om ändring av direktiv
2008/07/EG
R-2011/1679 Förslag till EUdirektiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar
och rapporter i vissa typer
av företag
R-2011/1720 Direktivförslag om ändringar av det
s.k. öppenhetsdirektivet
(2004/109/EG)
R-2011/1723 Promemorian
Försenad årsredovisning
och bokföringsbrott
R-2011/1779 Kommissionens
förslag till direktiv om
alternativ tvistlösning vid
konsumenttvister och till
förordning om tvistlösning
online vid konsumenttvister
LÄS MER
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.

Kloka Advokaters Tid System

Frigör din tid!
Det är du värd!
Välkommen att bli ännu en av
våra nöjda användare!

www.kats.se

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Hemsida: www.advokatsamfundet.se
Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Ulrika Brandberg (UB),
journalist
08-459 03 07
ulrika.brandberg@
advokatsamfundet.se
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