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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
För riskkapitalister
bevare advokatbyråerna!
Hemkommen från det årliga och lika värdefulla mötet
med andra europeiska generalsekreterare finns det anled
ning till reflektion över hur lika och samtidigt olika synen på
advokatfrågor är i Europa. Det gäller såväl regleringen av ad
vokatyrket som hur marknaden för advokattjänster fung
erar. Till del är dessa betingelser avhängiga av varandra.
Skillnaderna kan förklaras med att rättstraditioner är olika,
men också med skiftande ekonomiska förhållanden. Likhe
terna består främst i insikten om behovet av att värna advo
katens oberoende och den demokratiska rättsstatens princi
per.
Det går tydliga skiljelinjer mellan common law- och civil
law-länderna när det gäller synen på advokatens roll. Men,
det finns även en påtaglig skillnad när det gäller synen på
hur kärnvärdens bevarande inverkar på advokatbyråernas
organisation och driftsbetingelser. Ekonomiska hänsyn har
kommit att styra mycket av de senaste årens utveckling.
Tillväxten på den juridiska tjänstemarknaden inom
EU har varit mycket stark under flera år. Den förväntas fort
sätta att stiga med närmare 3 procent årligen under de kom
mande tre åren. Omsättningen uppskattas ha uppgått till 113
miljarder euro 2010. Det motsvarar 1,1 procent av BNP i de
fem största jurisdiktionerna tillsammans. Bara Storbritan
nien och Tyskland står för hälften av värdet på omsättningen
av juridiska tjänster inom hela Europa, om man däri, utöver
EUs medlemsländer, inkluderar även Ryssland, Turkiet,
Ukraina, Norge och Schweiz.
Det fanns över en miljon advokater i EU 2010. I jämförelse
med USA har Europa emellertid en låg advokattäthet. Den
motsvarar ca 1,81 advokater per tusen invånare, att jämföra
med 3,42 i USA. Sverige, Finland och Litauen har lägst advo
kattäthet i Europa. För Sverige och Finlands del har detta
förmodligen sin huvudsakliga förklaring i avsaknaden av ad
vokatmonopol.
Eftersom tjänstemarknaden i EU är betydande har EUkommissionen länge riktat sina blickar mot denna sektor. Det
gäller inte minst den del som avser de reglerade yrkena i all
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mänhet och de juridiska tjänsterna i synnerhet. Man har in
sett att en väl fungerande juridisk tjänstesektor främjar stabi
litet och ekonomisk tillväxt. Vad man däremot inte insett är
att den juridiska tjänstemarknaden för att man skall kunna
bevara advokatkårens kärnvärden, måste ses i en rättsstatlig
kontext.
I Storbritannien har man i kölvattnet av de numera

välkända Monti- och Clementi- rapporterna genomfört stora
förändringar på advokatområdet. Bland annat har man där
infört så kallade Alternative Business Structures, ABS, inne
bärande att advokater kan ha nära samarbeten med andra
yrkesgrupper och att advokatbyråer kan ägas av andra än
advokater. Dessa nymodigheter har tillkommit som en följd
av kraven på ökad konkurrens och på ökat konsument
skydd. Det är inte alldeles lätt att se hur dessa intressen främ
jas av reformerna. Särskilt gäller detta möjligheterna till ex
ternt ägande. Resultatet har blivit ökad kontroll och ökad
administration. I Sverige har vi funnit att samarbeten mellan
advokater och andra konsulter i så kallade Multi Disciplinary
Partnerships, MDPs, inte är förenliga med advokatens obe
roende. Advokatsamfundet har på ett undantag när motsatt
sig att advokatbyråers aktier eller andelar ska kunna bli före
mål för handel mellan andra än de på byrån verksamma ad
vokaterna. Det nämnda undantagsfallet innebär att, genom
en bestämmelse i Vägledande regler om god advokatsed, det
numera finns en möjlighet för Advokatsamfundets styrelse
att medge dispens för en verkställande direktör på advokat
byrå, som inte är advokat, att förvärva upp till tio procent av
andelarna.
Bevekelsegrunderna för att inte generellt tillåta extern
ägande är flera. För det första finns det inte något egentligt
behov. Advokatbyråer är inte kapitalintensiva verksamheter
på det sätt som ofta är aktuellt i investeringstunga industri
verksamheter. Advokatbyråers behov av rörelsekapital kan
tillgodoses genom traditionell finansiering hos bank och ge
nom delägarnas försorg. Delägarna frestas inte att kortsiktigt
ta ut alla tillgängliga vinstmedel. Det främjar ett sunt finan
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siellt förhållningssätt med lägre risktagande. För det andra
är risken stor att externt ägande medför intressekonflikter
på flera plan, inte minst mellan ekonomiska intressen och
advokatetiska hänsyn.
Ur en investerares perspektiv kan det på goda grunder
antas vara ett huvudintresse att få avkastning på det insatta
kapitalet. Det torde förutsätta tillfälle till inflytande. Investe
raren förmodas vidare vilja påverka verksamheten på sam
ma sätt som om det handlade om vilken annan affärsverk
samhet som helst. Man har inte skäl att anta att investerare,
utom i undantagsfall, väljer advokatbranschen för kapital
placering. Man kan inte heller ta för givet att en extern ägare
utan anknytning till advokatverksamhet eller rättsväsende
korrekt skulle kunna förhålla sig till den advokatetiska kon
text som utgör grunden för advokatyrket. I ett affärsperspek
tiv kan man nog lätt uppfatta det etiska regelverket som icke
affärsmässigt. Till detta kommer den uppenbara risken för
inlåsningseffekter. En investerare i advokatfirma investerar i
mänskligt kapital. Balansräkningens viktigaste tillgångspost
går hem varje kväll. Det innebär att den i princip är flyktig.
Det är inte långsökt att misstänka att man som delägare skul
le i en byrå med externa kapitalintressenter tvingas in i långa
avtal med tunga konkurrensklausuler eller starka finansiella
inlåsningsmekanismer sådana att möjligheten att på rimliga
villkor lämna byrån begränsas högst avsevärt. Den typen av
kultur är sällan en lycklig lösning, i vart fall inte i en advokat
byrå. Att kvarhålla en delägare som vill sluta strider mot ad
vokatens oberoende, kan strida mot klientintresset och är
allmänt oklokt. Inte sällan har ett sådant agerande ekono
miska förtecken och är ett uttryck för svag ekonomi.
Med bortsETT från den speciella problematik som är
förenad med en sådan inverkan, som i och för sig redan i dag
kan förekomma i vissa delägaravtal, så riskerar ett utvidgat
externt ägande att på ett allmänt plan negativt påverka yrket
och dess grundläggande principer. Hur kommer en aktiv ex
tern ägare att vilja implementera sina idéer och sin kanske för
advokatfirman helt främmande kultur? Om man tänker sig
att riskkapitalister skulle komma på tanken att investera i nå
gon eller några av de större advokatbyråerna kan man utgå
ifrån att advokatbyråernas nuvarande struktur och organisa
tion skulle komma att förändras. Sannolikt till det sämre.
Advokatbyråns strategiska överväganden skulle med en
extern ägare inte längre vara förbehållna advokater. Detta
skulle bli särskilt tydligt i dåliga tider. Här skulle allvarliga
motsättningar kunna uppstå. Jag vågar påstå att de senaste
årens rätt tuffa advokatmarknad nog skulle ha varit ännu be
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”Bevekelsegrunderna för att inte generellt tillåta
extern ägande är flera. För det första finns det
inte något egentligt behov. Advokatbyråer är inte
kapitalintensiva verksamheter på det sätt som ofta är
aktuellt i investeringstunga industriverksamheter.”
svärligare om det funnits externa ägare med krav på effekti
vitet och hög lönsamhet. ”True partnerships” skulle i en så
dan verksamhet knappast kunna finnas kvar. Överseendet
med underpresterande delägare skulle av naturliga skäl inte
vara lika stort hos en riskkapitalist som det är hos delägar
kollegerna. Inte på grund av bristande insikt i management
hos advokaterna, utan snarare som ett uttryck för en lojal
kultur på vilken idén om ”true partnership” vilar.
En annan följd av möjligheten till externt ägande är
faran för kortsiktighet i ägandet. Den skulle på sikt kunna
leda till att själva delägartanken luckras upp. Det riskerar i
sin tur att leda till att ansvaret för verksamheten förskjuts
från delägarkollektivet till riskkapitalisten och av denne till
satt management. Och den handel med målbolag riskkapita
lister emellan som så präglar dessa aktörers portföljbolag
passar mycket illa in på advokatbyråer.
Förespråkarna för externt ägande hävdar att detta inte be
höver medföra någon skillnad i förhållande till vad som rå
der på de största byråerna redan i dag. Jag delar inte den be
dömningen.
Jag är fast övertygad om att vi ska bejaka den advokatkul
tur som tar sin utgångspunkt i oberoende, klientlojalitet och
sekretess. För att skydda dessa advokatens plikter finns det
regler till förhindrande av intressekonflikter. Det är enligt
min mening inte realistiskt att föreställa sig att dessa klien
tens rättigheter med trovärdighet ska kunna upprätthållas
när starka ekonomiska intressen tar över. Därför säger Advo
katsamfundet med ett undantag nej till externt ägande.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Polisen blir en
myndighet
Regeringen föreslår i Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en
sammanhållen myndighet den 1
januari 2015. Ombildandet av
svensk polis blir den största
omorganisationen inom staten
på många år och den största
organisationsförändringen av
svensk polis sedan förstatligandet 1965.
Förslaget till riksdagen är en
följd av Polisorganisationskommitténs betänkande ”En sammanhållen polis”, som överlämnades den 30 mars i år.
Betänkandet har remissbehandlats och en övervägande
majoritet av remissinstanserna
har tillstyrkt förslaget.

Advokater får vägledning
om tystnadsplikten
Tystnadsplikten är ett av advokatyrkets kärnvärden. Men
med ny teknik och förändringar i samhället kan det ibland
vara svårt att veta vad som
gäller i konkreta situationer.
En skrift från samfundet ska
ge praktisk vägledning.

balanseras mot andra krav som
ställs på advokaterna. Det hand
lar till exempel om vad advokater
kan lämna ut vid en skatterevisi
on eller vad tystnadsplikten inne
bär när en advokat misstänker en
klient för penningtvätt.
Osäkerhet för hur advokatby

På senare tid har det allt oftare
kommit upp frågor om hur tyst
nadsplikten ska hanteras och

råer ska förfara i olika situationer
fick Advokakatsamfundets gene
ralsekreterare Anne Ramberg att

ta initiativ till en ny vägledning
om tystnadsplikten.
Vägledningen har tagits fram
av en arbetsgrupp under ledning
av chefsjuristen Maria Billing.
Skriften ger konkreta rekommen
dationer för hur advokater ska
förhålla sig i olika situationer som
kan uppkomma. Den avslutas
med en kort checklista för rutiner
vid oanmälda besök av polis eller
UB
åklagare. 

Checklista: Rutiner vid oanmälda besök av polis eller åklagare
A. Receptionen
• Var lugn och vänlig.
• Be polisen/åklagaren vänta
medan du kontaktar MP, kontorsansvarig delägare eller annan lämplig person.
• Polisen/åklagaren får inte
släppas in i advokatbyråns
kontorslokaler innan någon av
ovanstående personer från advokatbyrån anländer.
• Diskutera inte saken med polis/
åklagare innan MP kommer.

B. MP/ Kontorsansvarig delägare
• Advokatens verksamhet omfattas av tystnadsplikt.
• Under vissa i lag särskilt angivna
omständigheter kan en skyldighet finnas att lämna upplysningar.
• Begär att få del av beslut om
exempelvis beslag/husrannsakan.
• Kontrollera om den rättsliga
grunden i beslutet är sådan att
en laglig skyldighet att lämna
upplysningar föreligger (jfr avsnitt 2 i Vägledningen avseende

Juristutbildningar får
blandade betyg
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Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i talarstolen vid riksmötets öppnande i
riksdagen tisdagen den 18 september.

Regeringen prioriterar rätts
väsendet och satsar ytterligare 1,5
miljarder kronor. Det utlovade
statsminister Fredrik Reinfeldt i
sin regeringsförklaring vid riks
mötets öppnande den 18 septem
ber. Hur medlen ska fördelas
framgick inte.
I regeringsförklaringen tryckte
statsministern på behovet av
trygghet i samhället. För att öka
tryggheten har regeringen satsat
på fler poliser, skärpta straff och
ett stärkt brottsofferperspektiv,
förklarade han. Men ”mer behö
ver göras. Otryggheten är fortfa
rande för stor och för få brott kla
ras upp” fortsatte Reinfeldt.
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Satsning på
rättsväsendet
utlovas

Uppsala universitet får både ros
och ris. Medan juristexamensutbildningen håller mycket hög kvalitet
får handelsrätten underkänt.

Sex av de 32 utbildningar i juridik som granskats av Högskoleverket brister i kvalitet. Bland
dem finns juristprogrammet
(juristexamen, tidigare jur.
kand.) i Stockholm, den affärsjuridiska utbildningen i Jönköping och utbildningen i handelsrätt vid Uppsala universitet.
Bland de sex utbildningar
som leder till juristexamen får
universiteten i Uppsala och
Lund de högsta betygen, mycket hög kvalitet. Utbildningarna i
Göteborg, Umeå och Örebro
håller enligt utvärderingen hög
kvalitet, medan Stockholm alltså får betyget bristande kvalitet.

advokatens tystnadsplikt, cirk.
nr 15/2012).
• Kontakta Advokatsamfundets
generalsekreterare eller chefsjurist om tveksamheter eller
frågor uppstår (telefonnummer
08-459 03 00).
• Ta därefter ställning till om och
i så fall hur polis/åklagare ska få
tillgång till advokatbyråns lokaler/relevant dokumentation på
bästa och minst ingripande sätt.
• Vilka uppgifter/dokument som
kan lämnas ut framgår av avsnitt
2.4 i ovan nämnda cirkulär.

Nyheter
Mer pengar till Brå
Regeringen vill ge Brottsförebyggande rådet, Brå, ytterligare resurser. Satsningen syftar
till att stärka Brottsförebyggande rådets roll som rättsväsendets kunskapscentrum.

LVU utreds
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och att analysera behovet av förändringar och förtydliganden av reglerna.
Syftet med utredningen är
enligt regeringen att stärka
barns rättigheter och att stärka
rättsäkerheten för barn och
unga som tvångsvårdas enligt
LVU.
Regeringen har utsett Håkan
Ceder till utredare. Ceder ska
redovisa uppdraget den 3 mars
2014.
Dezideriu Gergely, generalsekreteraren för European
Roma Rights Centre.

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter 2006–2012.

Stockholm Human Rights Award

European Roma Rights Centre
och Thomas Hammarberg prisas

Foto: tom knutson, Marcus Andrae

Stockholm Human Rights
Award 2012 går till Thomas
Hammarberg och European
Roma Rights Centre (ERRC).
Priset utdelas i år till minne av
Raoul Wallenberg.
Raoul Wallenberg skulle i år ha
fyllt 100 år. Årets upplaga av
Stockholm Human Rights Award
utdelas därför till hans minne.
Priskommittén skriver att årets
pristagare Thomas Hammarberg
och European Roma Rights Cen
tre mot den bakgrunden är sär
skilt väl kvalificerade.
I motiveringen sägs att ”Tho
mas Hammarberg har under sin
tid som Europarådets kommissio
när arbetat hårt för att förbättra
situationen för romerna, den et
niska grupp som är mest utsatt
för förtryck och diskriminering i
dagens Europa. ERRC för kampen
för romerna från sitt högkvarter
Advokaten Nr 7 • 2012

i Ungern, som är ett av de länder
där romernas ställning är mest
utsatt.”
Thomas Hammarberg har un

der större delen av sitt yrkesliv
arbetat för att stärka de mänskliga
rättigheterna i Europa och värl
den. Han var under åren 2006–
2012 Europarådets kommissionär
för mänskliga rättigheter. Dessför
innan var han bland annat gene
ralsekreterare för Olof Palmes In
ternationella Center (2002–2005),
svensk ambassadör för mänskliga
rättigheter (1994–2002), general
sekreterare för Rädda Barnen i
Sverige (1986–1992) och generalse
kreterare för Amnesty Internatio
nal (1980–1986).
European Roma Rights Centre

har sitt högkvarter i Budapest och
arbetar för att stärka romernas
ställning, bland annat genom ut

bildning, upplysning, forskning
och genom att föra talan i dom
stol. ERRC bildades 1996 och har
på romernas vägnar vunnit flera
viktiga mål mot Ungern i Europa
domstolen för mänskliga rättighe
ter i Strasbourg.
Stockholm Human Rights
Award instiftades 2009 av In
ternational Bar Association,
International Legal Assistance
Consortium (ILAC) och Sveriges
advokatsamfund. Priset delas ut
årligen till en person eller organi
sation som gjort särskilt framstå
ende insatser för att stödja demo
kratisk utveckling och mänskliga
rättigheter. Tidigare pristagare är
Richard Goldstone (2009), Navi
Pillay (2010) samt George Soros
och Aryeh Neier (2011).
2012 års Stockholm Human
Rights Award delas ut i Ber
waldhallen i Stockholm den 26
november.

DNA-tekniken har gett polisen nya
verktyg att koppla samman brottsplatser med personer.

DNA-register ger allt
fler kopplingar
Polisen får allt fler träffar mellan
misstänkta och brottsplatser i
sina registersökningar, visar siffror från Statens kriminaltekniska
laboratorium. Antalet träffar
mellan brottsplatsspår och personer som finns i polisens DNAeller utredningsregister ökade
under det första halvåret 2012
med ungefär tio procent jämför
med samma period förra året.
Ökningen beror enligt Rikspolisstyrelsen dels på att polisen
registrerar allt fler personers
DNA genom så kallade topsningar, dels på att spårregistret
blivit allt mer omfattande.
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Nyheter

Utredningen om tolkning och
översättning vid straffrättsliga
förfaranden har överlämnat sitt
betänkande Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) till Justitiedepartementet.
Utredningen föreslår åtgärder
som kommer att förstärka misstänktas och tilltalades rätt till
tolkning och översättning i
straffrättsliga förfaranden hos
polis, åklagare och allmän domstol. Rättigheterna ska gälla
från delgivning av misstanke
om brott och fram till dess att
det straffrättsliga förfarandet
är helt avslutat, exempelvis genom en dom i domstol. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 oktober 2013.

FN:s barnrättskommitté följer barns
situation i världens länder. Nu har
Sverige lämnat sin rapport.

Sverige rapporterar till
FN:s barnrättskommitté
Sverige har lämnat sin femte
återkommande rapport om hur
landet genomför FN:s barnkonvention. Rapporten gäller utvecklingen i Sverige under perioden 2007–2012.
Varje land som har skrivit under barnkonventionen är skyldigt att lämna rapporter till
FN:s barnrättskommitté i Genève om vad landet har gjort
för att genomföra barnets rättigheter enligt konventionen
och vilka framsteg som har
gjorts. Efter sin första rapport
ska varje land lämna en rapport
vart femte år.
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25 ouppklarade
Det finns åtminstone 25
ouppklarade mord som borde
gå att lösa. Den slutsatsen
kommer professor Leif GW
Persson fram till i den stora
granskning som han lett av
430 fall av dödligt våld under
tidsperioden 1985-2010.

stiger hela tiden. Ni ska inte tro
att de legendariska mordutredare
ni läser om som verkade på 1950och 1960-talen var några snillen,
säger Persson som anser att de till
och med har ställt till det i några
av landets mest uppmärksamma
de fällningar.

Uppklaringen av
Den första juli 2010
dödligt våld var 88
avskaffades preskrip
procent i början av
tionstiden för mord.
1990-talet. Därefter
Med anledning av det
minskade uppklaring
beslöt rikspolischefen
en till under 80 procent
att ge Leif GW Persson
i början av 00-talet.
uppdraget att genomfö
Från mitten av 00-talet
ra en sammanställning
har uppklaringen ökat
av samtliga ouppkla
Leif GW Persson.
och år 2010 låg upp
rade och icke preskri
klaringen åter på 88
berade fall av dödligt
procent.
våld.
Med avskaffandet av preskrip
Persson bedömer att av de 430
tionstiden för mord och utveck
fallen förtjänar cirka 100 ärenden
lingen av DNA-tekniken samt med
ytterligare utredningsåtgärder. I
förbättrade arbetsmetoder hop
ett 10-tal fall har teknisk bevisning
pas polisen nå en uppklaring på
säkrats som binder en person till
90 procent vilket är en mycket
brottet men man har inte lyckats
bra siffra sett internationellt.
hitta gärningspersonen. Dessut
– Nu har vi fått DNA och andra
om har man ytterligare ett 10-tal
kriminaltekniska landvinningar
brott som redan är föremål för
som gör att vi kan hålla liv i dem
fortsatta utredningsåtgärder.
(utredningarna) längre, det är
Drygt 300 ouppklarade mord
där hoppet ligger. Antingen i nya
bedöms dock som ”ej utrednings
tekniska framstötar eller att lo
bara”. Drygt 100 av dem handlar
jaliteter har försvunnit eller att
om mord där den misstänkte bli
motsättningar har uppstått. Men
vit friad av domstolen i den del
att vi ska nå en fullständig uppkla
av åtalet som avser det dödliga
ring ska vi nog inte förvänta oss.
våldet och där den friande do
Här finns ingen nollvision. Vi kan
men vunnit laga kraft. För ett 40hoppas på att vi tar oss över 90
tal mord räckte inte bevisningen
procent. Det gör att vi kommer att
för åtal och samtliga utrednings
ligga på samma nivå som de allra
möjligheter är uttömda. För den
bästa utländerna när det gäller
tredje gruppen, 150 fall, där har
att klara upp dödligt våld, säger
den misstänkte gärningsmannen
Persson.
avlidit.
Granskningen har visat på all
Antalet fall av dödligt våld
varliga brister i polisens rutiner
har minskat från i genomsnitt 107
för hantering och arkivering av
per år första hälften av 90-talet till
bevismaterial. I flera fall har bevis
90 fall per år under andra hälften
försvunnit eller förstörts. I ett fall
av 00-talet. Med hänsyn taget till
har kläder från ett brottsoffer tvät
befolkningsutvecklingen innebär
tats eftersom de var smutsiga.
det en minskning med 25 pro
– Det är sånt som händer som
TK
cent. 
inte får hända. Men kunskaperna

Polisen ska vidta en rad åtgärder i ett

Så ska polisen
Rikspolischef Bengt Svenson
har utifrån rapporten beslutat
om en rad åtgärder för att
förbättra polisens förmåga att
klara utredningar om dödligt
våld och öka förmågan att
hantera gamla fall.
– Ett kallt fall får inte vara så fruset
att det inte går att tina upp, säger
rikspolischef Bengt Svenson som
därför beslutat om bland annat
följande åtgärder:
Advokaten Nr 7 • 2012
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Misstänktas rättigheter
ska få stärkt ställning

Nyheter

mord kan lösas

EBM får nationellt
ansvar för ekobrott
Ekobrottsmyndigheten ska få
nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen från den 1 juli
2013. Det skriver justitieminister
Beatrice Ask i en debattartikel i
Dagens industri.
Regeringen ger också Ekobrottsmyndigheten 30 miljoner
kronor för att skapa en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet.
I dag ansvarar Ekobrottsmyndigheten för ärenden som rör
skattebrott och borgenärsbrott
i storstadslänen och län som
gränsar till dem.

Forskning om brotts
förebyggande prisas
Den brittiske professorn David
Farrington tilldelas the Stockholm Prize in Criminology för
sin forskning om tidiga brottsförebyggande åtgärder och om
de samhällsvinster man kan
åstadkomma genom att bryta
pågående brottskarriärer. David Farrington är verksam vid
Cambridgeuniversitetet.

Polisen föreslås få rätt
att inrikta signalspaning  

stort antal äldre ouppklarade mordfall.

lyckas
• att Rikspolisstyrelsen och
Rikskriminalpolisen tillsam
mans med polismyndighe
terna ska göra en gemensam
prioritering av vilka ärenden
som bör återupptas och till
dessa samla nya utrednings
resurser
• att ta fram ett nytt nationellt
system för att registrera upp
gifter i en mordutredning
• att se över Statens kriminal
tekniska laboratorium och
Advokaten Nr 7 • 2012

polismyndigheternas möjlig
• att ta fram förslag till ett
het att omhänderta den för
nationell register för ouppväntade ökningen av spår och
klarade ärenden om dödligt
beslag som blir följden av den
våld
slopade preskriptionen
• att uppmana polismyndig
• att utveckla ru
heterna att inrätta
tinerna för vad
Kalla Fall-brevlådor
läs mer
som ska tas i be
dit alla tips och för
Kalla fall om polisens
uppklaring av dödligt
slag vid en mord
slag angående oupp
våld, www.polisen.se
utredning
klarade mord ska
• att erbjuda regel
skickas så att det sä
bunden metodutveckling för
kerställs att uppgifter kommer
mordutredare
i rätta händer.

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet
att inrikta signalspaning vid
Försvarets radioanstalt (FRA).
Det föreslår regeringen i en
proposition som överlämnats
till riksdagen. Förslaget innebär
att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland
de myndigheter som i dag til�låts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.  
Förslaget väckte, när det lades fram i en departementspromemoria i december 2011, stark
kritik från många remissinstanser, bland dem Advokatsamfundet. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
Prop. 2011/12:179
Polisens tillgång till
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Fler söker asyl
Under de första åtta månaderna 2012 har cirka 24 700 personer sökt asyl i Sverige. Det är
nästan 7 500 personer mer än
under motsvarande period
2011. De flesta asylsökande
kommer från Somalia, Afghanistan, Syrien och Balkan.
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Nyheter
JO utreder häktesregler
för advokatkontakter
Justitieombudsmannen, JO, inleder nu en granskning av Kriminalvårdens rutiner för hur
häktade kan kontakta sina advokater. Granskningen kommer
sedan Advokatsamfundet i medierna lyft fram att landets häkten ibland begränsar möjligheten för intagna att tala med och
ringa till sina advokater utanför
kontorstid.
Advokatsamfundet har vid
flera tillfällen pekat på brister i
häktenas regler och rutiner som
hindrar intagna från att kontakta sina advokater.

Socialtjänsten ska få ökade
möjligheter att lämna uppgifter
om unga i riskzonen till polisen.
Det föreslår regeringen i en
proposition. Lagförslaget gäller
unga under 21 år som löper risk
att utöva kriminell verksamhet.
Uppgifter ska få lämnas över
om de kan antas bidra till att
förhindra brott och om det inte
är olämpligt att sekretessen
bryts.
Prop. 2011/12:171
Samverkan för att förebygga
ungdomsbrottslighet

Polisen behöver bli bättre på att ta
hand om brottsvinster.

Polisen dålig på att
förverka brottsvinster
Flera polismyndigheter i landet
behöver bli bättre på att förverka egendom som kommer
från brott. Det visar en rapport
från Rikspolisstyrelsen. Många
poliser har, enligt rapporten,
dåliga kunskaper om möjligheten att förverka brottsvinster.
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Det blev inte någon ny, teknikoberoende grundlag för yttrandefriheten trots att kommitténs ordförande, justitierådet Göran Lambertz, ville det.

Yttrandefriheten föreslås
förbli oförändrad
Yttrandefrihetskommittén
föreslår i sitt slutbetänkande
att det inte införs en ny teknik
oberoende grundlag på tryckoch yttrandefrihetsområdet.
I slutet av augusti, efter nästan
fyra års arbete, presenterades så
den sjätte utredningen på yttran
defrihetens och tryckfrihetens
område. En central uppgift var att
utreda möjligjheterna för en tek
nikoberoende grundlag, men nå
got sådant förslag lades inte fram.
I stället blev det några nya lappar
att sy fast på det sedan många
gånger påbättrade lapptäcket.
Själva kommittéordföranden, jus
titierådet Göran Lambertz, var
inte enig med den parlamentaris
ka kommittén utan reserverar sig
till förmån för införandet av en ny
yttrandefrihetsgrundlag. Situatio
nen är i det närmaste unik.
I korthet innebär det nu pre
senterade slutbetänkandet att
tryckfrihetsförordningen och ytt
randefrihetsgrundlagen förblir
intakta men med vissa mindre
förändringar. Kommitténs huvud
uppgift var att försöka finna en ny
teknikoberoende modell för
tryck- och yttrandefriheten. Kom

mittén arbetade fram ett förslag
till en samlad ny yttrandefrihets
grundlag (NYGL), som skulle göra
regleringen av yttrandefriheten så
teknikoberoende som möjligt.
Kommittén har sedan ställt NYGL
mot TF och YGL för att undersöka
vilka eventuella för- och nackde
lar som finns med att ersätta de
två grundlagarna med NYGL. Slut
satsen blev att yttrandefriheten
bäst stärks och utvecklas genom
att TF och YGL förbättras och för
tydligas i stället för att ersättas av
NYGL. Kommittén har sedan gjort
en allmän översyn av TF och YGL
med syftet att de båda grundla
garna ska bli så tydliga och lättill
lämpade som möjligt.
Göran Lambertz säger att han
står bakom de förslag som kom
mittén tar upp men menar att det
hade varit än bättre med en ny lag
stiftning på området. Den uppfatt
ningen delades dock inte av samt
liga företrädare i kommittén.
– Jag underkänner inte kommit
téns argument. Jag tycker bara att
argumenten för en ny lag är star
kare, säger Göran Lamberz.
Förutom huvuduppgiften att

överväga om det går att införa en

teknikoberoende grundlag har
kommittén haft i uppdrag att
granska andra problem, till exem
pel frågan om ett förstärkt inte
gritetsskydd och att stärka den
enskildes ställning i processer
mot medierna. Enligt kommittén
finns det i dag inte något behov av
en straffbestämmelse vad gäller
integritetsintrång inom det
grundlagsskyddade området.
Kommittén anser inte heller att
Sverige kan anses vara internatio
nellt förpliktat att införa en be
stämmelse av det slaget. För den
enskildes ställning mot medierna
föreslår kommittén att möjlighe
ten att väcka allmänt åtal vid för
tal bör utvidgas något.
Flera frågor som har väckts
inom kommittén har av tidsskäl
inte kunnat behandlas, till exem
pel frågan om meddelarskydd för
anställda inom privat verksamhet
som finansieras med offentliga
medel.
Betänkandet ska nu remissbe
handlas. De av kommitténs för
slag som kräver ändringar i
grundlag föreslås träda ikraft den
TK
1 januari 2015.
http://www.sou.gov.se/
yttrandefrihet
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Polis och socialtjänst
ska samverka

Advokatdagarna
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Grand Hôtel 8-9 november 2012

Geir Lippestad: Advokatuppdrag i stormens öga

EU-kommissionär Cecilia
Malmström

Bankett med underhållning
av Public Service

Advokat Geir Lippestad, försvarare
i rättegången mot Anders Behring
Breivik, berättar om de stora utmaningar han ställdes inför i detta
mycket speciella uppdrag.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär
för inrikesfrågor, berättar om arbetet
mot korruption och organiserad brottslighet i Europa, och hur Europeiska
kommissionen agerar i frågan.

Public Service levererar varje söndag
träffsäkra imitationer och aktuell satir
i radions ”Godmorgon, världen!”.
De kommer till Advokatdagarna och
underhåller på banketten.

Hela programmet med ett 40-tal seminarier hittar du på vår hemsida. Sista anmälningsdag är 8 oktober.
www.advokatsamfundet.se | kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00

Pläderingen raderad.
Vad har du att säga till ditt försvar?
”Tidsbrist” är den kanske allra vanligaste ursäkten till att företagets IT försummas.
Men när olyckan slår till kan förlorad företagsdata innebära en företagsmässig
katastrof. Med våra lösningar kan du enkelt skydda dina viktigaste tillgångar.
Våra lösningar används av bland andra Försvarsadvokaterna Stockholm.

Kampanj aug-okt
Just nu erbjuder IT Konsulterna Norden en
kostnadsfri inventering av din IT-miljö och
bjuder samtidigt på etableringskostnad för
The Online Backup Company’s tjänster.

www.itkonsulterna.com - 08-410 179 10

www.onlinebackupcompany.com - 020-121 700

Nyheter

Nätverk ska stärka
unga humanjurister
Advokater och jurister inom
humanjuridiken har stora utmaningar att kämpa med. I ett
nystartat nätverk samlas nu
unga humanjurister för att utbyta erfarenheter och stötta
varandra.

– Vi har också märkt att det är
givande att prata med någon som
är i samma situation, alltså en re
lativt nybliven jurist eller advo
kat, till skillnad från att prata med
någon som har en hel yrkeskar
riär bakom sig.

Nätverket startades av de biträ
dande juristerna Lovisa Kling
berg och Isabella Kim i våras. In
tresset har hittills varit stort, och
i dag ingår drygt 60 jurister och
advokater i Nätverket för unga
humanjurister.
– De flesta av oss humanjurister
sitter på små byråer och har där
för ett stort behov av att utbyta
erfarenheter med andra, säger
Isabella Kim, och fortsätter:

Nätverket för unga humanju
rister planerar att ordna föreläs
ningar med personer från olika
delar av samhället som humanad
vokater möter i sitt arbete, som
poliser, åklagare, domare, social
tjänst eller rättsläkare. Dessutom
ska det bli mer informella träffar
med diskussioner kring ett på för
hand utvalt ämne, berättar Isa
bella Kim.
Nätverket riktar sig främst till

Unga jurister och advokater stöttar varandra i det nya nätverket för humanjurister.

advokater och jurister i Stock
holmsområdet. Intresserade kan
vända sig till Lovisa Klingberg el
ler Isabella Kim.
Lovisa Klingberg: tel.

073-718 45 05, e-post: administra
tion@runesson.se
Isabella Kim: tel. 08-611 85 00
eller 076-941 79 66, e-post: isabel
la@koorti.se.

Har du rätta taktkänslan för
att vara en bra medlare?

foto istockphoto

Fördelarna med särskild medling i dispositiva
tvistemål är stora. När domstolen beslutar
om detta gynnar det parterna på flera sätt.
Det här är en resurs som efterfrågas allt mer
och som har stor potential att växa på sikt.
Därför behöver vi samla de medlare som kan
åta sig dessa viktiga uppdrag.
Domstolsverket upprättar nu en nationell
förteckning över särskilda medlare. Anmäl dig
direkt – du behövs!

www.domstol.se/sarskildmedling
Här finns anmälningsblanketter och mer information.
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En stADsbil
för lAnDEt.

Eller en landetbil för staden. Med en fyrhjulsdriven bil från ŠKODA är du
utrustad för både bekväma och krävande situationer.
109 cm benutrymme
633 liters bagageutrymme
17” aluminiumfälgar
Parkeringssensor bak

Elstyrd baklucka
Bi-Xenon strålkastare
med kurv- / AFS-funktion
Dragkrok

ŠKODA Superb AllDrive TDI DSG

2-zons Climatronic
Flyttbart lastförskjutningsnät
Underkörningsskydd

Höjd markfrigång
Skyddsdetaljer
Fyrhjulsdrift m.m.

fr. 319.900 kr

Just nu: AllDrive+ paket inkl. alcantaraläder-/skinnklädsel och webastovärme för 9.900 kr

(Ord. pris 25.000 kr)

skoda.se

Billån 2.165 kr / mån | Leasing 2.040 kr / mån | Förmånsvärde 1.942 kr. SKODA Finansiering 36 mån, 35% kontant 30% särskild leasingavgift, 49% restskuld 50% restvärde, rörlig ränta
baserad på STIBOR 90 (eff. rta 5,23 %). Leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bränsleförbrukning blandad körning från 6,3 l / 100 km, CO2 från 166 g / km.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Världen

EU-kommissionen överlämnade i januari i år ett förslag till
nya regler för dataskydd. Syftet
är att stärka integritetsskyddet
för enskilda på nätet.
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har nu
lämnat sina synpunkter på förslaget. CCBE välkomnar strävan
efter ett stärkt integritetsskydd.
Men rådet är samtidigt kritiskt
till att kommissionen föreslår
två olika dataskyddsregleringar, ett civilrättsligt och ett för
brottsbekämpning. Enligt
CCBE behövs ett minst lika
starkt dataskydd inom det
straffrättsliga området som i
civila ärenden, och CCBE förordar därför ett enhetligt regelsystem.

Rättväsendet
hotat i Ungern
Över 270 domare i Ungern
tvingas gå i pension sedan regeringen sänkt pensionsåldern
till 62 år. Enligt Ungerns författningsdomstol strider tvångspensioneringen mot landets
författning. Trots det har premiärminister Victor Orbán förklarat att reformen kvarstår.
De nya pensionsreglerna utgör bara en del av Ungerns försök att reformera rättssystemet.
I en rapport uttrycker International Bar Associations Human
Rights Institute, IBAHRI, sin oro
över att reformerna nu hotar
rättsväsendets oberoende.
Rapporten kan laddas ner
från IBA:s webbplats,
www.ibanet.org

Europeiskt samarbete
med CIA bör utredas
Alla EU:s medlemsstater bör nu
gå till botten med om det funnits hemliga CIA-fängelser eller
andra anläggningar för att bistå
i USA:s ”krig mot terrorismen”
på deras respektive territorium.
Uppmaningen kommer från
EU-parlamentet, som i en resolution den 11 september krävde
ordentliga utredningar av de
kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommit i samband med CIA:s program för
förhör och fängslande av misstänkta terrorister.
EU-parlamentet kritiserar särskilt Litauen, Polen och Rumänien.
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England: Första byrån med
flera licenser godkänd
Advokatbyrån Irwin Mitchell
blev den första byrån att få
licens för flera olika verksamheter. Irwin Mitchell har gått
samman med bland annat
inkassobolag.
Brittiska Solicitors Regulation
Authority, SRA,
har nu, för första
gången, godkänt
så kallad ABS som
innebär en sam
manslagning mel
lan advokatbyrå
och andra företag.
Det rapporterar brittiska webb
tidningen Law Society Gazette.

Det är Advokatbyrån Irwin Mit
chell som slagit sig ihop med
bland andra inkassoföretaget
Ascent Collections Ltd och bola
get Coris UK Ltd som erbjuder
hjälp med att hantera försäkrings
krav. Sammanslagningen görs un
der ett gemensamt moderbolag,
IMCO Holdings
Ltd. SRA har ock
så godkänt en
Glyn Barker, tidi
gare vice vd för
Pricewaterhouse
Coopers i Stor
britannien, som
styrelseordförande i moderbola
get.

Irwin Mitchell är en av Storbri
tanniens största advokatbyråer,
med över 2 200 anställda. Det nya
företaget har beviljats samman
lagt 32 licenser från SRA, för en
rad olika verksamheter.
Möjligheten för advokatbyråer

att gå samman med icke-advoka
ter är en följd av Legal Services
Act från 2007, en lag som kom till
för att liberalisera och öppna den
brittiska juridiska branschen. Ir
win Mitchell blev den nittonde
advokatbyrån som får tillstånd
från SRA att bedriva sin verksam
het med en så kallad alternativ
UB
affärsstruktur (ABS). 

Administration stjäl debiterbar tid
Genomsnittsadvokaten ägnar
en tredjedel av sin arbetstid
åt administration och andra
aktiviteter som de inte kan debitera för. Det visar en studie
genomförd av teknikföretaget LexisNexis.
Företaget frågade 1 000 ameri
kanska advokater på olika typer
av advokatbyråer hur stor andel
av den arbetade tiden de kunde
debitera för. Resultatet visade på
stora skillnader mellan olika ad
vokater och olika inriktningar. 40
procent av advokaterna med in
riktning på asyl- och utlännings
rätt la exempelvis ner minst fyra
timmar per dag på icke debiter
bara aktiviteter. Även de minsta
byråerna utmärkte sig genom en
lika stor andel odebiterad tid.
Minst odebiterad tid redovisa
de advokater inriktade på försäk
ringsrätt. Bara 24 procent av dem
angav att de la mer än två timmar
per dag på administration.
26 procent av de tillfrågade ad

Administration stjäl tid för många advokater.

vokaterna uppgav att de inte de
biterade all tid de la ner på klient
arbete, och att det bidrog till den
låga debiteringsgraden. De vanli

gaste tidstjuvarna var annars epost- och dokumenthantering,
ekonomisk redovisning och arbe
UB
te med att debitera.
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CCBE efterlyser ett
dataskyddsdirektiv

Världen

Guantánamo-advokater
kritiserar sekretessregler
De tortyrliknande förhörsmetoderna i Guantánamo-lägret
har fått mycket kritik. Men när
de misstänkta nu ställs inför
rätta får de inte berätta om
vad de utsatts för.
Förberedande förhandlingar in
för rättegången mot de misstänk
ta terrorister som hålls fångna i
USA:s läger i Guantánamo Bay
har inletts under hösten. Men nu
protesterar de tilltalades advoka
ter mot sekretessregler som gör
det svårt eller omöjligt att bedriva
ett effektivt försvar. Det rapporte
rade nyhetsbyrån Reuters i au
gusti.
Enligt advokaterna får de tillta
lade exempelvis inte berätta om
de hårda förhörsmetoder, i
många fall klassade som tortyr,
som de utsatts för. Förhörsmeto
derna är nämligen hemligstämp
lade. Kritiker mot sekretessreg
lerna frågar nu, något ironiskt,
varför CIA överhuvudtaget avslö
jade metoderna för de fångar

Hemlighetsmakeriet kring Guantánamo hotar rättssäkerheten, menar advokater.

som utsatts för dem. Inte heller
advokaterna får avslöja vad klien
terna berättat.
Försvarsadvokaternas arbete

för sina klienter försvåras också
av en rad andra specialregler. Ex
empelvis får advokaterna, som
mestadels bor i Washingtonområ

det, inte kommunicera med sina
klienter via telefon, utan bara ge
nom brev eller personliga besök.
UB

foto istockphoto, magnus andersson

Gemensamma EU-regler om arv klara
Efter flera års arbete har EU
nu enats om gemensamma
privaträttsliga regler för arv
och testamente. Den nya förordningen innehåller bland
annat regler om behörig domstol, tillämplig lag och erkännande av domstols domar/beslut, men ger också enskilda
vissa möjligheter att välja
vilken lag som ska tillämpas.
I juni antog EU:s ministerråd slut
ligen den nya förordningen om
regler för arv och testamente.
Förutom att peka ut vilken lag
som ska tillämpas, vilken domstol
Advokaten Nr 7 • 2012

som har behörighet att döma i
arvstvister (som huvudregel styrs
detta av den så kallade hemvist
principen) och erkännande av
domar/beslut, innehåller förord
ningen också regler om ett euro
peiskt arvscertifikat. Certifikatet
är en slags legitimation som visar
läs mer
Läs mer om arvsförordningens
innehåll i Ulf Bergquists artikel
i Advokaten nr 9 2009.
Förordningen finner du på
http:/ /eur-lex.europa.eu. Välj
först den svenska sidan och
ange förordningens nummer
650/2O12 i sökfönstret.

vem som har rätt att företräda ett
dödsbo (exempelvis boutred
ningsman).
Förordningen gäller i EU, med
undantag för Storbritannien, Ir
land och Danmark, som alla ställt
sig utanför förordningen. Den trä
der i kraft den 17 augusti 2015.
Testamenten som skrivits före
detta datum ska dock också om
fattas, om testatorn avlider sedan
förordningen trätt i kraft.
Den svenske advokaten Ulf
Bergquist är ordförande i den in
ternationella expertgrupp som
arbetar med en lagkommentar till
förordningen. 

Ulf Bergquist, ordförande i den
internationella expertgruppen.
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Rättsväsendet
förbättrar
informationsflödet
Nu genomförs den första etappen av reformerna inom rättsväsendets informationsförsörjning. När den är färdig, kan information följa ett ärende elektroniskt
mellan rättsväsendets myndigheter hela vägen från polisen till kriminalvården,
och användas till brottsstatistik hos Brå.
TEXT Magnus Andersson och Ulrika Brandberg foto istockphoto

R

ättsväsendets arbete med ett
effektivare informationsflöde
(RIF – rättsväsendets informa
tionsförsörjning) är ett samarbete mel
lan elva myndigheter. Arbetet började
med ett regeringsbeslut redan 1996. De
senaste åren har det blivit intensivare
och har fått praktiskt genomslag. Just
nu genomför myndigheterna den första
etappen, som ska vara färdig i juni 2013.
Regeringen har avsatt 210 miljoner kro
nor för RIF-arbetet 2010–2012.
Sedan i våras kan åklagarna lämna
stämningsansökningar och förunder
sökningsprotokoll till domstolarna på
elektronisk väg. Från september öka
de polisens möjligheter att skicka för
undersökningsprotokoll elektroniskt i
ärenden där försvarare ofta förordnas.
Efter ändringarna av rättegångsbal
ken 45:4 och 45:7 som trädde i kraft den
1 juli i år kan åklagarna lämna stämnings
ansökan och förundersökningsproto
koll till domstolen i enbart elektronisk

Cecilia Hegethorn
Mogensen.

form. Kravet på att domstolen ska få ut
skrifter har tagits bort.
Myndigheterna som deltar i samar
betet räknar med att reformerna ska
innebära stora fördelar. Personupp
gifter behöver bara skrivas in en gång,
hos polisen. Uppgifterna följer med
när ärendet skickas vidare till åklaga
re, domstolar, kriminalvård och andra
myndigheter. Det rör sig om uppgifter
som adress och telefonnummer, men
också anteckningar om till exempel tolk
behov. Risken för fel minskar när uppgif
terna inte behöver skrivas in på nytt hos
varje myndighet.
Systemen har utvecklats och förvaltas
av myndigheterna var för sig – nu måste
enhetliga begrepp skapas för att infor
mationen ska kunna överföras. Över
föringarna sker över ett särskilt, säkert
nätverk mellan myndigheterna.
Övergången till elektronisk överföring
sparar stora mängder papper och porto
kostnader och minskar kvalitets-

»

Rätt till utskrift av elektronisk handling – och omvänt
Åklagare har numera möjlighet att lämna in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll enbart på elektronisk väg. Men en bestämmelse i polisdatalagen kan hindra att dokumenten lämnas ut på
samma sätt – alltså som filer – till den tilltalades försvarare. Den här obalansen kan, enligt Advokatsamfundet, hindra att den misstänkte får en rättvis rättegång.
I en skrivelse till Justitiedepartementet begärde Advokatsamfundet en ändring av polisdataförordningen för att undanröja den obalans som uppstått. Regeringen har nämligen möjlighet att i föreskrift
meddela undantag från bestämmelserna i polisdatalagen. I skrivelsen hänvisar Advokatsamfundet
bland annat till ett yttrande från Datainspektionen, som pekar på att lagstiftningen i dag hindrar ett
utlämnande av elektroniska handlingar.
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Övergången till
elektronisk överföring sparar
stora mängder
papper och
portokostnader
och minskar
kvalitetsbrister.

brister. Men framför allt sparar den tid
och arbetskraft. Departementsrådet Ce
cilia Hegethorn Mogensen är chef för
den enhet i Justitiedepartementet som
arbetar med att samordna RIF-arbetet.
Hon berättar att det finns potential för
att poliser i operativ tjänst kan slippa att
skriva ut omkring 700 000 exemplar
av förundersökningsprotokoll för myn
digheternas räkning varje år. Mer än tio
årsarbetskrafter hos polisen frigörs för
andra uppgifter än pappershantering.
Tidigare skrev polisen ut fem exemplar
av alla förundersökningsprotokoll – var
av många inte ledde till åtal.
En del problem har visat sig lokalt när
reformerna ska införas. Advokater på
några orter har fått uppgift från tingsrät
ter och åklagarkamrar om att offentliga
försvarare skulle få förundersöknings
protokoll endast i elektronisk form i fort
sättningen. Det finns myndigheter som
har uttryckt att det finns risk för att refor
men blir förfelad, eftersom det finns an

ledning att tro att advokater kommer att
sabotera genom att alltid begära utskrift
av alla förundersökningsprotokoll.
Men enligt rättegångsbalken 23:21
fjärde stycket, som inte har ändrats, har
offentliga försvarare en ovillkorlig rätt
att få en kopia av förundersökningspro
tokollet. Advokatsamfundet har fram
hållit att alla aktörer måste få exemplar
med samma bildkvalitet när det gäller
text, diagram, skisser och fotografier i
förundersökningen.
De drabbade advokaterna och Advo
katsamfundet förklarade att det skul
le innebära allvarliga principiella och
praktiska problem om försvararna inte
fick utskrifter. Häktena tillåter inte att
försvararna tar med elektronisk utrust
ning – alltså kunde försvararna inte gå
igenom förundersökningen i elektro
nisk form med häktade klienter. Behov
av att få en utskrift finns inte bara när för
undersökningen är omfattande. Många
klienter har ingen dator eller kan inte an
vända dator, eller har inte råd att bekos

Advokatsamfundet
söker jurister
vi söker två jurister som har goda juridiska kunskaper för anställning, som handläggare vid Advo
katsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsva
rande erfarenhet är en merit.
Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disci
plinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbe
tet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.
Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, telefon 08-459 03 00.
Intresseanmälan, jämte betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag, skickas med fördel per
e-post till christina.mattsson@advokatsamfundet.se
Intresseanmälan bör inkomma till Advokatsamfundet så snart som möjligt, dock senast den 10 ok
tober 2012.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 200 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800
biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår.
Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.
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Myndigheterna som
samverkar i RIF
• Brottsförebyggande rådet
• Rikspolisstyrelsen
• Brottsoffermyndigheten
• Rättsmedicinalverket
• Domstolsverket
• Skatteverket
• Ekobrottsmyndigheten
• Tullverket
• Kriminalvården
• Åklagarmyndigheten
• Kustbevakningen

ta utskrift av förundersökningsprotokol
let. Det skulle innebära en urholkning av
de misstänktas rätt att ta del av de ankla
gelser som riktas mot dem och den be
visning som åberopas och därmed för
svåra den misstänktes rätt att förbereda
sitt försvar. Och myndigheterna skulle
övervältra kostnaden för utskrift och ko
piering på advokaterna.
Har en försvarare som har fått förun
dersökningen i elektronisk form rätt till
ersättning av statliga medel för utskrif

ten? En advokat drev ett principmål om
saken i Svea hovrätt – och fick rätt. (Svea
hovrätts beslut den 2 september 2011 i
mål Ö 2818-11.) Advokatsamfundet yttra
de sig i målet och framhöll den viktiga
principfrågan om rätt till ersättning. (Se
också NJA 2008 s. 650.)
Åklagarmyn
digheten, Domstolsverket, Skattever
ket och Ekobrottsmyndigheten har en
ats om en fördelning av ansvaret för att
lämna förundersökningsprotokoll till
försvarare. Den gäller om myndighe
terna inte har kommit överens om nå
got annat med advokaterna lokalt eller
i enskilda fall.
• När förundersökningen har letts
av åklagare, och försvarare har förord
nats innan åtal väcks, lämnar polisen i
normalfallet en utskrift av förundersök
ningsprotokollet till försvararen i sam
band med slutdelgivningen av förun
dersökningen. I sådana fall bör det inte
finnas behov av att sända ytterligare ex

Rikspolisstyrelsen,

De drabbade advokaterna och
Advokatsamfundet
förklarade
att det skulle
innebära allvarliga principiella och
praktiska
problem
om försvararna
inte fick
utskrifter.

emplar av förundersökningsprotokollet
från åklagare eller domstol till försvara
ren.
• När förundersökningen har letts
av polis, och försvarare har förordnats
först sedan åtal har väckts, framställer
och tillhandahåller domstolen utskrif
ter av förundersökningsprotokollet till
försvararen.
• I rutinärenden och enkla ärenden
där försvarare sällan aktualiseras – som
trafikärenden och erkända snatterier
– är det den myndighet som hanterar
ärendet när behov uppstår som fram
ställer och tillhandahåller utskrifterna
av förundersökningsprotokollet till för
svararen.
• I mycket stora utredningar (”extrem
fall”), till exempel med många inblanda
de, hanterar polisen utskriften av förun
dersökningsprotokollet till försvararen.
• Skatteverket och Ekobrottsmyndig
heten fortsätter tills vidare att hantera
utskrift av förundersökningsprotokoll
till försvarare som i dag. n

Advokatsamfundet
söker chefsregistrator
advokatsamfundetskansliarbetarmedmoderninformations-ochkommunikationsteknologi.Doku
menthanteringssystemet är digitalt och medlemsregistret är integrerat med samfundets webbplats.
Vi söker en systematisk och noggrann registrator med mycket goda it-kunskaper. Du ska vara effektiv
och serviceinriktad samt tycka om att ta egna initiativ. Goda kunskaper i engelska förutsätts.
Anställningen som chefsregistrator är nyinrättad och på avdelningen arbetar i dag två personer. I
arbetsuppgifterna ingår att leda och fördela arbetet med bl.a. scanning och registrering av post, han
tering av samfundets medlemsregister, framtagande av statistik samt handläggning och registrering
av vissa ärendetyper. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och jurister. Goda kun
skaper i Office-programmen och Crystal Reports eller annat likvärdigt program krävs.
Ansökan, jämte betyg, löneanspråk, uppgift om tidigaste tillträdesdag samt referenser skickas sna
rast, dock senast den 10 oktober till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se eller till Sveriges advokat
samfund, att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm.
För mer information kontakta Jonas Hultgren, ekonomichef, 08-459 03 00.

Alla Sveriges drygt 5 200 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800
biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår.
Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.
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Medling – det nya sättet att
För ett år sedan infördes den nya medlingslagen i civilrättsliga tvister. Den innebär att Sverige tar det viktiga
steget att möjliggöra medling i stället för domstolsprocesser i dessa ärenden.
text Nils Funcke foto istockphoto, micke lundgren, Nils Funcke

N

är en avtalsrörelse gått i stå kal�
gen emanerar från ett EU–direktiv och
las medlare in. Men när det gäl
regeringens förhoppning är att med
ler privaträttsliga tvister tillhör
ling ska bli mer vanligt förekommande
det mer ovanligheterna att en tredje per
bland annat genom att preskriptionsti
son genom samtal försöker få de som
der inte ska kunna falla in under pågå
tvistar att bli överens. Såda
ende medling (se faktaruta).
na tvister hamnar som regel
Som ett sätt att få fler som
i domstol eller avgörs genom
hamnar i tvist om till exem
en skiljedom.
pel ett arv eller en affärsupp
Det svenska sättet att slita
görelse att använda medlare
tvister tar tid och kostar peng
uppdrog regeringen åt Dom
ar. Enligt en sammanställning
stolsverkets att publicera en
från EU tar det i Sverige i ge
lista över personer som vill
nomsnitt 610 dagar att lösa en
verka som medlare. Omkring
tvist i domstol när det rör sig
hälften av de drygt 60 perso
om värden runt två miljoner
ner som satt upp sig på listan
och kostnaden uppgår till en Bengt Ivarsson.
är advokater och omkring en
tredjedel av det omtvistade
tredjedel är domare eller före
beloppet. Även skiljedomsförfaranden
detta domare. Men här finns också so
drar ut på tiden och är än kostsammare
cionomer och personer som anger titlar
för parterna. Enligt sammanställningen
som konsult, ekonom, direktör, utreda
tar en medling om motsvarande belopp
re med flera. Listan publiceras på Dom
bara 45 dagar och kostnaden utgör bara
stolsverkets webbplats.
några procent av det omtvistade belop
Bengt Ivarsson är en av advokaterna
pet.
på Domstolsverkets lista.
För att stimulera medling infördes
– Nej, ännu har jag inte haft någon
1 augusti förra året lag (2011:860) om
medling inom ramen för den nya lagen,
medling i vissa privaträttsliga tvister. La

FAKTA
• Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister syftar till att få fler att
lösa tvister genom medling.
• Lagen samt ändringar i befintliga lagar omfattar medling i domstol, hyres– och
arrendenämnd samt medling i privat regi.
• Tingsrätternas skyldighet att under pågående tvistemål försöka få parterna att
anlita medlare skärps.
• Talefrister och preskriptionstider ska inte kunna löpa ut under pågående medling.
• Tystnadsplikt ska gälla för medlare.
• En överenskommelse som tagits fram med hjälp av medlare ska kunna stadsfästas i domstol och därmed bli verkställbar om tvist uppstår kring överenskommelsen.
• Några formella krav för att få kalla sig och agera som medlare ställer inte lagen.
• Den som önskar verka som medlare kan utan någon kvalitetskontroll sätta upp
sig på Domstolsverkets lista över medlare. Listan publiceras på myndighetens
webbplats www.dom.se.
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lösa civilrättsliga tvister
Medling i civilrättsliga tvister
kan vara billigare ett alternativ
till både domstolsprocesser
och skiljeförfaranden.

berättar Bengt Ivarsson som även är vice
rätt kompetens hos medlaren för att det
ordförande i Advokatsamfundet.
ska bli en bra medling och en slutöver
Han menar att lagen ännu inte hunnit
enskommelse som alla inblandade ac
sätta sig men tror att den kommer att ha
cepterar. En förutsättning enligt honom
en positiv effekt.
för att med framgång medla mellan fö
– Ju tidigare en kompetent medla
retag är att medlaren besitter juridisk
re kan gå in i en tvist mellan två parter
kompetens för att kunna bedöma par
ju lättare blir det att få dem att komma
ternas positioner och möjlighet till fram
överens och i bästa fall att en affärsrela
gång vid en prövning i domstol eller skil
tion kan bestå. Satsar en part i stället allt
jenämnd.
på ett kort och lämnar in en
Han är därför kritisk till hur
stämningsansökan till dom
Domstolsverket sköter listan
stolen så blir klyftan oftast så
”Ju tidigare över medlare.
djup att det inte går att över
– Risken är att personer som
en kompe- kan fylla i ett formulär kom
brygga den.
tent medla- mer med på listan eftersom
En medling är en form av för
inte sker någon kvalitets
re kan gå in det
soning. Syftet med medlingen
kontroll. En domare som ut
i en tvist
är att bägge parter ska känna
ser en medlare kan givet
sig lika nöjda, eller missnöjda
mellan två vis avgöra om en medlare på
med utfallet. Ett utslag i dom
Domstolsverkets lista har rätt
parter ju
stol innebär till skillnad mot
kompetens eller inte. Men om
lättare blir parterna själva tar en medlare
medling oftast att en av par
terna känner sig förfördelad.
från listan kan det bli fel.
det att få
En medling i ett tidigt skede
dem att
Domstolsverket anger
spar också pengar och kraft
tydligt i anslutning till listan
enligt Bengt Ivarsson.
komma
myndigheten inte gjort nå
– En tvist som en domstol
överens att
gon kontroll av de uppgifter
måste lösa kan dra ut flera år i
och i bästa som medlarna lagt ut om sig
tid. Det innebär att kostnader
na för ombud blir högre men fall att en af- och att verket heller inte utför
någon värdering av medlarnas
också att det tar tid och kraft
färsrelation kompetens.
från verksamheten.
kan bestå.”
Vem som helst kan kalla sig
Även om lagen inte är sär
medlare eftersom lagen inte
skilt känd tror Bengt Ivars
ställer några formella krav på
son att den kommer att bli an
en medlare. Därmed anser sig heller inte
vändbar.
Domstolsverket ha någon skyldighet att
– Jag är inte ensam om att se den som
kontrollera uppgifterna som lämnas.
ett positivt sätt att lösa konflikter. Vid en
– Den som söker en medlare kan trots
kurs inom Domstolsakademin jag gick
vad Domstolsverket skriver i anslutning
tillsammans med andra advokater och
till listan uppfatta det som att myndig
domare var vi överens om att den kan
heten kvalitetssäkrat medlarna. Antalet
bli ett bra instrument.
medlare på listan är relativt litet i dag.
Bengt Ivarsson betonar att det krävs
Advokaten Nr 7 • 2012
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Men om det med tiden tillkommer hund
ratals personer varav en del saknar kom
petens kommer listan att förlora i tilltro,
menar Bengt Ivarsson.
Advokaten och medlaren Gert Nils
son vid Advokatfirman Eldrimner i
Stockholm liksom medlaren och socio
nomen Tamara Maskovic som driver
Medlingscentrum i Stockholm menar att
medling inte har någon tradition i Sveri
ge medan länder som USA och England
ligger långt före och till och med har sär
skilda universitetsutbildningar för med
lare. Vi är mer auktoritetsbundna och
vana vid att någon annan bestämmer åt
oss.
– Det sitter djupt att när det blir en kon
flikt så går en part till en tredje person,
oftast en domstol, som får bestämma
hur det ska bli. Vid medling går parterna
gemensamt till en tredje person som blir
en opartisk ledare som håller igång sam
talet för att få parterna att bli överens,
säger Gert Nilsson.
– Bakom varje tvist finns en relation.
Det kan vara en affärsrelation eller famil
jerelation. Syftet med medlingen är att så
långt som möjligt lösa en tvist så att rela
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”Vi medlare
måste
organisera
oss för att
öka vårt
anseende
och på sikt
få auktorisation.”

Advokaten
och medlaren
Gert Nilsson
och medlaren
och socionomen
Tamara Maskovic.

tionen i vart fall till någon del kan fortsät
ta, förklarar Tamara Maskovic.
Den nya lagen ser de bägge som ett
steg i rätt riktning för att öka använd
ningen av medlare.
– Dess största betydelse ligger i att la
gen blir en form av ”marknadsföring”
av medling som ett sätt att lösa konflik
ter innan de blivit olösliga. Sedan är
det givetvis bra att lagen ålägger medla
ren tystnadsplikt, att det blir möjligt att
få överenskommelsen stadsfäst av en
domstol och att preskriptionstiden inte
löper ut medan medlingen pågår, säger
Gert Nilsson.
Utöver lagen hoppas de också att
Domstolsverkets lista ska öka kunska
pen om medling som metod.
– Jag delar kritiken mot listan och att
vem som helst kan sätta upp sig på myn
dighetens lista. Det borde ske någon
form av kvalitetssäkring. Men proble
met är att det inte finns någon standard
och att det inte är möjligt att bli aukto
riserad som medlare, menar Tamara
Maskovic.
Den ”kvalitetsstämpel” som finns ut
görs av en ackreditering till ett medlings
institut i England som den som gått de

ras utbildning kan erhålla. Men titeln
”medlare” är till skillnad mot till exem
pel advokat inte en skyddad titel utan
kan användas av vem som helst.
– Vi medlare måste organisera oss för
att öka vårt anseende och på sikt få auk
torisation. En övergripande organisa
tion behövs till vilken endast de som har
kompetens kan få ansluta sig. Men där är
vi inte på ett tag, tror Gert Nilsson.
Finns det då inte en risk att en utökad
lista hos Domstolsverket med personer
som inte borde verka som medlare finns
med drar ned anseendet för övriga och
medling som metod? Hade det inte varit
bättre att vänta med att publicera listan
tills någon form av kontroll införts?
– Det vore naturligtvis olyckligt att bli
förknippad med någon slags hokus–po
kus–verksamhet. Men listan är trots allt
en början. Om medlingen ökar kommer
kraven också att öka vad gäller kvalite
ten på och kontrollen av medlarna, sä
ger Tamara Maskovic.
Domstolsverkets chefsjurist Ag
neta Kornstrand förklarar att myndighe
ten varken har möjlighet eller getts befo
genhet att kvalitetssäkra medlarna.
– Redan under remissbehandlingen
av förslagen om ändringar av bestäm
melserna framfördes önskemål om att
det borde ske en kvalitetssäkring av de
medlare som skulle omfattas av förteck
ningen. Men det kravet avvisade reger
ingen i propositionen, berättar hon.
Enligt regeringen skulle det i och för
sig vara välkommet med en kvalitets
säkring. Men regeringen betonade att
två parter som enats om medling fick
förutsättas ha anledning och motiv att
själva undersöka kvalifikationerna hos
den tilltänkte medlaren.
– Vi har fått regeringens uppdrag att
på lämpligt sätt tillhandahålla en för
teckning över personer som förklarat sig
villiga att medla. Det har vi gjort på vår
webbplats där det också framgår vilken
titel respektive medlare har. Men jag vill
betona att avsikten eller uppdraget ald
rig har varit att vi skulle utföra en kvali
tetskontroll av de personer som anmä
ler sitt intresse av att stå på listan.
Någon statistik om i fall förändringen
av bestämmelserna fått någon effekt på
antalet medlingar för inte Domstolsver
ket. Däremot kommer myndigheten till
våren att sända ut en enkät för att för
söka utröna om de nya bestämmelserna
fått någon effekt. n
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Kleos

Alla som blev
jurist för
tidredovisningens
skull räcker upp
en hand.
Visste du att bara fyra advokater i Sverige har hästoch husdjursjuridik som specialitet? Kleos ger dig mer
tid att vara advokat, oavsett din inriktning.

Som jurist har du säkert din egen inriktning och väg till framgång. Men en sak har
du garanterat gemensamt med dina kollegor: behovet av arbetsro och möjlighet att
fokusera på det som är viktigt. Nämligen juridiken. Och det är där Kleos kommer in.
Kleos är det nya eleganta advokatsystemet för ärendehantering och administration.
Klienter, kontakter, nedlagd tid, fakturering, uppgifter, dokument, korrespondens
– allt hittar du i Kleos.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Kleos på nj.se

Gästkrönika

gästkrönikör
linda nordin

Folkrättsliga framsteg kan
Situationen i Syrien hade kunnat undvikas om
Förenta Nationernas medlemsstater hade tagit
fasta på de senaste årens folkrättsliga utveckling, skriver Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin i en analys av konflikten som hittills har krävt minst 19 000 liv.
Så gott som varje dag nås vi av rapporter om nya dödsof

fer i det konfliktdrabbade Syrien. Diktatorn Bashar al-Assads
våldsamma bemötande av det folkliga upproret i landet har
sedan den 15 mars förra året krävt minst 19 000 dödsoffer
enligt FN. En överväldigande majoritet är civila.
Stort humanitärt lidande präglade konflikterna på 1990-ta
let – i Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och på Bal
kan. Efter att FN:s medlemsstater vid upprepade tillfällen
misslyckats att hindra massmord växte under det tidiga
2000-talet en insikt fram om behovet av FN-reformer för att
bättre kunna hantera inomstatliga konflikter. I särskilt fokus
fanns en inbyggd motsättning i FN-stadgan: världsorganisa
tionen ska skydda mänsklig säkerhet samtidigt som man ska
ta hänsyn till staternas suveränitet.
Uppdraget att formulera en lösning på dilemmat gick till
the International Commission on Intervention and State So
vereignty, ICISS, under ledning av den tidigare australiske
utrikesministern Gareth Evans. Evans främsta bidrag till dis
kussionen kom att bli begreppet skyldighet att skydda, re
sponsibility to protect, på engelska ofta förkortat R2P.
Skyldigheten att skydda består enligt ICISS-rapporten av
tre delar: skyldigheten att förebygga, skyldigheten att ingripa
och skyldigheten att återuppbygga. Kortfattat innebär det att
världens stater ska stödja regeringar i dess ansträngningar
24

att skydda sina egna befolkningar mot krigsbrott, brott mot
mänskligheten och folkmord. Om staters ledare inte kan el
ler vill ta detta ansvar har omvärlden möjlighet att vidta
tvingande åtgärder och i sista hand ingripa militärt. Slutligen
var avsikten att återuppbyggnads- och försoningsinsatser
skulle motverka att krigshärjade stater återfaller i konflikt.
Medlemsländerna antog principen om skyldighet att skyd
da, om än i något urvattnad form, vid ett FN-toppmöte 2005.
Hur principen ska tillämpas i praktiken diskuteras fortfaran
de. Debatten tog ny fart efter förra vårens FN-mandaterade
och Nato-ledda militära insats i Libyen för att stoppa Khadaf
fis attacker mot den egna befolkningen.
Det bör också nämnas att FN-organisationens förmåga att
försvara mänsklig säkerhet vid sidan av tydliga mandat också
är beroende av beredskapen bland medlemmarna att till
skjuta resurser. Enligt FN-stadgan ska medlemsländerna för
se FN med militära resurser vid behov. Så sker inte i tillräck
lig utsträckning i dag. Sverige bistår exempelvis med
rekordlåga 23 personer i FN-ledda insatser. I Afrika är ande
len européer i FN-ledda insatser lägre än 2 procent.
I Kenya, Elfenbenskusten och Libyen agerade säkerhets

rådet med hänvisning till skyldigheten att skydda. I Syrien
har omvärlden avvaktat trots rapporter om att hundratals
har dödats varje dag under lång tid. Fredsplanen för Syrien
gick om intet redan innan den hann sättas i verket och Kofi
Annan lämnade under sommaren i protest sitt uppdrag som
FN:s och Arabförbundets sändebud. Även norrmannen Ro
bert Mood som ledde FN:s observatörsstyrka lämnade sitt
uppdrag. Det nya FN-sändebudet algeriern Lakhdar Brahimi
har tonat ned förväntningarna på sitt uppdrag.
Skulden för blockeringen i säkerhetsrådet måste läggas på
framför allt Kina och Ryssland som genom upprepade veton
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rädda Syriens civila
har stoppat kraftfullt agerande. Det finns dock anledning att
också kräva mer resolut handlande av västmakterna.
I situationer där FN:s säkerhetsråd är oenigt kan general
församlingen enligt resolution 377 från 1950 träda in genom
det så kallade Uniting for Peace-förfarandet. Denna möjlig
het, som tillkom på amerikanskt initiativ, bör återuppväckas
och utvecklas. Genom Uniting for Peace skulle generalför
samlingen med 2/3 majoritet kunna ge legitimitet åt tving
ande åtgärder såsom sanktioner och inrättandet av militära
nödstyrkor. Tyvärr nämner generalsekreteraren i sin senaste
rapport om R2P-principen inte möjligheten att använda sig
av generalförsamlingen och Uniting for Peace.
Generalförsamlingen har behandlat Syrien-frågan men
undvikit att till exempel rekommendera medlemsstaterna
att stoppa vapenleveranser till al-Assad eller försvåra för sta
ter som fortsätter att beväpna regimen. Kravet på att förbe
reda en multinationell militär styrka i området – exempelvis
i Turkiet – har klingat ohört. Ytterligare en åtgärd vore att
upprätta en humanitär korridor som möjliggör för hjälpor
ganisationer att assistera civila. Arabförbundet agerade i
början av Syrien-konflikten genom såväl medling som poli
tisk påverkan och bör förmås att åter ta en aktiv roll.
FN-systemet har framgångsrikt använt internationella tri
bunaler för att utreda och döma i misstänkta fall av brott
mot mänskligheten. Internationella brottmålsdomstolen,
ICC, som tidigare har tagit upp övergrepp i länder som Su
dan, Libyen och Elfenbenskusten, bör engageras även i det
som sker i Syrien.
Sju år har nu gått sedan R2P-principen för första gången
fick acceptans i världsorganisationen. Sedan dess har den
bekräftats av såväl generalförsamling som säkerhetsråd. I
september hölls ett möte i generalförsamlingen för att klar
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Skyldigheten att skydda består enligt ICISS-rapporten av
tre delar: skyldigheten att förebygga, skyldigheten
att ingripa och skyldigheten att återuppbygga. Kortfattat innebär det att världens stater ska stödja regeringar
i dess ansträngningar att skydda sina egna befolkningar
mot krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.

göra medlemsländernas hållning i dag. Flera signaler tyder
dessvärre på att världssamfundet efter Libyen-insatsen blivit
mer defensivt i sin argumentation för skyldigheten att skyd
da.
På motsvarande sätt har Brasilien betonat att militära in
satser ska genomföras försiktigt och ansvarsfullt. Det är lätt
att stödja en sådan hållning, men kriterierna för ett ingripan
de får inte göras så detaljerade att världens länder aldrig
kommer att stoppa storskaliga människorättsbrott.
Vi ser i dag en mycket oroväckande utveckling i Syrien.
Det finns tillräckliga folkrättsliga möjligheter att värna
mänsklig säkerhet – men så länge världens regeringar inte
tar fasta på de slutsatser de själva dragit av tidigare misslyck
anden kommer dödandet att fortgå. Situationen i Syrien har
länge tillåtits att gå i fel riktning och det är nu hög tid att
världssamfundet tar sitt ansvar och utnyttjar de verktyg som
står till dess förfogande.
Linda Nordin
Generalsekreterare FN-förbundet
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Politik
&
juridik
Internationaliseringen, EU-medlemskapet och ett ökande fokus på mänskliga
rättigheter har gett juridiken och domstolarna en viktigare roll i samhället. I
spåren av denna judikalisering händer det emellanåt att domstolar går emot
demokratiskt fattade beslut, med hänvisning till överordnade normer och
rättsstatliga principer.
Förändringen innebär enligt många ett bättre skydd mot integritetskränkningar och övergrepp från statens sida. Men samtidigt har den lett till att fler
politiskt känsliga beslut fattas av personer som inte är folkvalda. Politik och
juridik glider in i varandra i en sällsam dans, och nya konfliktytor uppstår.
Var går egentligen gränsen mellan politik och juridik i dag?
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto Istockphoto, Tom Knutson med flera

välfärdsstatens Sverige var det länge
främmande för jurister att åsidosätta, el
ler ens ifrågasätta, politiskt fattade beslut.
Juristerna betraktades inom den förhärs
kande skandinaviska rätterealismen som
tekniker med uppgift att lojalt tillämpa de
mokratiskt fattade beslut.
Men under de senaste decennierna har
rollfördelningen mellan politiker och ju
rister förändrats. Internationaliseringen
och EU-medlemskapet gör att svenska la
gar ska jämkas samman med interna
tionella regler. De olika regelsyste
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men måste ständigt tolkas och värderas mot varandra, en
uppgift som faller på domstolarna, bolags- och myndighets
jurister och advokater. Förändringarna ger mer arbete – och
mer makt – till jurister.
Men det finns också andra krafter som driver på den tillta
gande judikaliseringen. Advokat Percy Bratt skriver i sitt bi
drag i Vänbok till Sten Heckscher om hur individers rättighe
ter fått en allt mer framträdande plats inom juridiken under
hans tid som advokat.
Förändringen beror, enligt Percy Bratt, delvis på att reg
lerna om mänskliga rättigheter är, och måste vara, mer ab
strakt och generellt utformade än svenska lagregler normalt
är. För att ges innehåll måste rättighetsreglerna tolkas i det
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enskilda fallet. Tolkningen faller ytterst på domstolarna, som
ibland kan gå emot den svenska lagstiftaren. Konflikten mel
lan politik och juridik kommer då i öppen dager.
Rörelse åt båda håll

Sten Heckscher.

Även medierna har blivit allt mer intresserade av rättspoli
tiska frågor, åtminstone så länge det handlar om brott och
straff. Bra, tycker Sten Heckscher.
– Det är en slags demokratiaspekt i det här. Det är viktigt att
viktiga frågor diskuteras och belyses i medierna, att vi har kri
tiska medier och så, säger han.
Men mediernas intresse har en baksida.
– Det kan få konsekvenser som är mindre lustiga, som po
pulism, konstaterar Sten Heckscher.
Ett exempel på vad politikernas och mediernas intresse
kan leda till är, enligt Heckscher, de hårda svenska straffen
för narkotikabrott. Sten Heckscher beskriver som en ”nyans
fattig uppkriminalisering” med början på 1970-talet som inte
gav några större effekter på förekomsten av narkotika i sam
hället. Däremot förde den in narkotikan i fängelserna, när allt
fler missbrukare låstes in för långa tider.
– Man kriminaliserade narkomanerna och narkomanise
rade de kriminella, sammanfattar
Heckscher.
Under de senaste åren har Högsta
domstolen sänkt straffen i flera upp
märksammade narkotikamål. Det är
positivt, anser Sten Heckscher, som
håller med om att HD:s nya linje i nar
kotikamål kan ses som att juristerna tar
mer plats och inte drar sig för att ge sig
in på politiskt laddade områden.
– De högsta instanserna har ju den
uppgiften. Jag tycker inte att de ska
vara så buskablyga, säger han.

I många av världens länder, inte minst USA, är juristutbild
ning och arbete som advokat eller domare en perfekt grund
att stå på för en politisk karriär. I Sverige är det betydligt mer
ovanligt att man går mellan de olika rollerna. Kanske speglar
skillnaden de olika synsätten på juristrollen. I USA ses juris
ter, inte minst domare, som viktiga politiska aktörer, medan
svenska domare vanligen betraktar sig som ganska anonyma
och objektiva tillämpare av lagstiftarens vilja.
En som ändå gjort resan mellan politik och juridik är Sten
Heckscher, före detta statssekreterare och näringsminister,
generaldirektör, rikspolischef, kammarrättspresident samt,
som avslutning på karriären, justitieråd och ordförande i Hög
sta förvaltningsdomstolen. Själv värjer
han sig lite för att beskrivas som politi
ker, snarare är det tjänsteman i ett poli
tiskt sammanhang han varit, säger han.
Sten Heckscher håller med om att ju
risterna fått en mer framskjuten plats i
samhället under hans yrkesverksam
ma år. Precis som Percy Bratt anser han
att förändringen till stor del kan förkla
ras med den ökade betoningen av indi
viduella rättigheter.
Samtidigt finns också, på vissa områ
den, en utveckling i rakt motsatt rikt
ning, påpekar Sten Heckscher. Det
Finns inte alltid svar
handlar om politiska fält där experter
Domarna, åtminstone i de högsta in
na tidigare styrde oemotsagda, men
Sten Heckscher
stanserna, ska alltså inte vara så rädda
där politikerna under de senaste de
för att ta ställning, menar Sten
cennierna börjat styra och debattera.
Heckscher. Judikaliseringen av sam
Kriminalpolitiken är ett exempel, där
hället är, utifrån detta synsätt, ett effektivt sätt att lösa pro
Sten Heckscher själv var aktiv från 1970-talet, och drev på för
blem som är för komplexa för politiska beslut, utsatta för
att peka på problem som politikerna borde ta tag i.
starka och kanske kortvariga opinioner – eller helt enkelt för
Att alla partiledare nu talar om brott och straff är i grunden
udda eller små för att lagstiftaren ska ha känt behov av att ta
en positiv utveckling, menar Sten Heckscher. Men han med
ställning till dem.
ger att intresset också har avigsidor. Det kan bli betydligt svå
Problemet är, enligt Sten Heckscher, inte att domare fattar
rare att förändra systemet på ett kunskapsbaserat sätt, när
beslut som kan vara politiska, utan snarare att allt för många
alla vill vara med och bestämma.
domare är rädda för att fatta beslut.
– När jag var statssekreterare på 80-talet vågade vi inte gå
– Den typiske svenske juristen tror att det finns ett svar på
till riksdagen med förslag om justerade straffskalor. Vi var
varje rättslig fråga. Om han bara letar tillräckligt länge i pro
oroliga om att det skulle bryta ut någon slags allmän auktion
positioner och utskottsbetänkanden så hittar han till slut sva
av straffskalor, säger Sten Heckscher.
ret. I själva verket kommer domaren ibland till en punkt, där
Varning för populism
man konstaterar att det inte finns något svar. Då måste han
På senare år har politikernas intresse för kriminalpolitik ock
fråga sig själv vad han tycker är rimligt, fastslår Heckscher.
så lett till en slags allmän tävling om vem som vill ha hårdast
Han ger ett exempel på ett sådant fall, där han och hans
tag. De kriminalpolitiska programmen blir allt mer lika, och
kolleger i Högsta förvaltningsdomstolen helt enkelt inte
präglas enligt Sten Heckscher av brist på visioner.
kunde finna ett svar i lag eller förarbeten. Det handlade om

”När jag var statssekreterare på
80-talet vågade vi
inte gå till riksdagen
med förslag om justerade straffskalor. Vi
var oroliga om att det
skulle bryta ut någon
slags allmän auktion
av straffskalor.”
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utskänkning av vin i pausen av en operaföreställning som
sändes från Metropolitan, en företeelse som inte fanns när
den aktuella delen av alkohollagen kom till. Högsta förvalt
ningsdomstolen fann att utskänkningstillstånd kunde bevil
jas, med motiveringen att situationen liknade andra opera
föreställningar, och att lagstiftaren inte haft anledning att ta
ställning till just denna situation. Men två av rättens ledamö
ter ville lämna över frågeställningen till lagstiftaren att be
sluta om.
– Men lagstiftaren tar sig inte an en massa sådana där små
saker. Att gå in och göra lagändringar här, det tror jag inte är
aktuellt. Därför tycker jag att det är rimligt att de högsta in
stanserna tar sig vissa friheter och justerar på kanten, säger
Sten Heckscher.
Utnyttja EU-dynamik

En ökad betoning av mänskliga rättigheter och ett allt mer
komplext och snabbt föränderligt samhälle är alltså två för
klaringar till juristernas allt starkare position i samhället. En
annan faktor som spelar in är EU-medlemskapet och anslut
ningen till Europakonventionen, påpekar Sten Heckscher.
Plötsligt finns två domstolar, i Strasbourg och Luxemburg,
med makt att tolka ibland ganska abstrakta rättigheter och
principer, och peka på fel som hela stater begått.
Ingen, inte heller jurister, förstod nog riktigt hur EU-med
lemskapet skulle påverka oss när Sverige anslöt sig till unio
nen, menar Sten Heckscher. Och hur skulle någon kunna
göra det? EU har ju fortsatt att hela tiden utvecklas, och det
på ett långt ifrån linjärt sätt.
Ett exempel på hur politik och juridik växelspelat i EU:s ut
veckling är när EU-kommissionens ordförande Jacques Del
ors inför skapande av EES-avtalet 1992 gick ut och talade om
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att det mellanstatliga samarbetet i EG skulle byggas på två pe
lare.
– Det skulle inte förvåna mig om han inte hade en aning om
vad han egentligen menade med det. Sedan satt en massa fli
tiga tjänstemän och tänkte ”två pelare, jaha, då gör vi så här”.
Och politikerna som fick se resultatet tänkte ”jaha, var det så
här vi ville ha det”. Så det finns en dynamik i utvecklingen,
när man inte riktigt vet vad konsekvenserna ska bli, men där
det ändå händer något, säger Sten Heckscher.
Den här dynamiken tycker Sten Heckscher att Sverige bor
de utnyttja bättre för att vara med och påverka utvecklingen.
När Sverige ska implementera ett EU-direktiv, och ställs inför
oklarheter i vad som egentligen förväntas, gäller det att själv
ta initiativet.
– I stället för att lämna frågan öppen för EU-domstolen att
tolka borde man skriva att ”enligt vår uppfattning så borde
det innebära det här”. Det handlar om att hävda en nationell
hållning till de där regelverken, som ju är levande materia. De
utvecklas, och de ska vara en gemensam rätt som alla med
lemsstater i någon mening ska ha inflytande över, fastslår
Heckscher.

Domarna i de högsta
instanserna, som
Högsta domstolen,
har utrymme att
påverka samhällsutvecklingen i både
Sverige och EU,
anser Sten Heckscher
och Ola Wiklund.

Domare väljer

Sten Heckscher har prövat såväl lagstiftarrollen som domar
rollen. Han tycker inte att steget mellan de olika uppgifterna
var särskilt dramatiskt. Motsättningen mellan politik och ju
ridik har hittills inte varit särskilt hård i Sverige, sammanfat
tar Heckscher. Och så kommer det att förbli om båda parter
visar varandra respekt och håller på sina respektive roller,
spår Sten Heckscher.
En betydligt mer komplex och konfliktfylld bild av judika
liseringen uppmålar Ola Wiklund, advokat och docent i
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”De folkvalda som vi ser dem har mindre att säga till om i förhållande till våra liv. Och
demokratisk legitimitet för EU heller. Det är möjligt att vi är på väg mot att vi diskuterar

EU-rätt. Han betonar att även jurister styrs av värderingar,
och att juridiska beslut därmed kan vara i högsta grad poli
tiska.
– Juridiken kan inte ses som frikopplad från övriga samhäl
let. Och framför allt är den inte någon värderingsfri byråkra
tisk verksamhet varken på domstolar och departement eller
på advokatbyråer, säger Wik
lund.
De personer som förespråkar
ökad makt för domare och an
dra jurister brukar främst ta fas
ta på juristernas ansvar för att
upprätthålla de rättsstatliga ide
alen. Och dessa ideal, som ju yt
terst handlar om skyddet för in
dividen gentemot statens
maktapparat, kan de flesta an
sluta sig till. Men domarens
makt är större än så, påpekar
Ola Wiklund.
– Domare gör också konkreta val i svåra rättstillämpnings
situationer, där ekonomiska och sociala intressen står emot
varandra, fastslår han.
Det omdiskuterade dubbelbestraffningsmålet om skatte
tilläggen och frågan om det svenska spelmonopolet går att
förena med EU-rätten är ett par exempel på mål där domar
na, särskilt i de högsta instanserna, har makt att påverka,
konstaterar Wiklund.

I sitt bidrag till Vänbok till Sten Heckscher skriver Wiklund
att en ”katolsk, konservativ högerman” knappast skulle kom
ma till samma slutsatser som Sten Heckscher i fall där Euro
parätten ställs mot svensk rättstradition eftersom värdering
ar påverkar dömandet. Han menar att ”det heller inte var
särskilt oväntat att Sten skulle sätta godkäntstämpel på skat
tetilläggen”.
Ideologierna borta

Men vad innebär den här do
marmakten egentligen för de
mokratin? En domare kan ju inte
avsättas i nästa val. Ola Wiklund
håller med om att utvecklingen
utmanar den gamla svenska
folksuveränitetstanken. De de
mokratiska idealen utmanas
också från ett annat håll, genom
att allt fler beslut flyttats från Sve
riges riksdag till EU.
– De folkvalda som vi ser dem har mindre att säga till om i
förhållande till våra liv. Och så länge vi inte har en identifika
tion med ett europeiskt folk, så får vi ju ingen demokratisk
legitimitet för EU heller. Det är möjligt att vi är på väg mot att
vi diskuterar EU:s politik på samma sätt som inrikespolitik,
men vi är nog inte riktigt där än, säger han.
I Ola Wiklunds beskrivning sammanflätas politik och juri
dik ihop på ett sätt som tycks svårt att överblicka för andra

Kontrollmakten

Svag granskning av politikers
En rad institutioner granskar svenska myndigheter och deras beslut.
Men hur står det till med granskningen av regeringens och statsrådens
beslut? Flera experter pekar på brister i tillsynen.

S

veriges system med fristående myndigheter och för
bud mot ministerstyre i enskilda ärenden är interna
tionellt sett ovanligt. Tudelningen mellan regeringen
och myndigheterna ska vara en garant för att politiska hän
syn inte får påverka i enskilda myndighetsärenden. Flera
granskningsorgan, främst JO och JK, följer myndigheternas
verksamhet och riktar emellanåt kritik mot arbetssätt eller
beslut i enskilda ärenden.
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Regeringens och enskilda statsråds arbete faller utanför
denna tillsyn. I stället är det riksdagens konstitutionsutskott,
KU, som fått uppgiften att kontrollera att regeringen följer
lagen. Men allt fler ifrågasätter nu hur KU egentligen klarar
den uppgiften.
Professorn i statsvetenskap Tommy Möller hör till kriti
kerna.
Han pekar på att KU politiserats allt mer, och att besluten
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så länge vi inte har en identifikation med ett europeiskt folk, så får vi ju ingen
EU:s politik på samma sätt som inrikespolitik, men vi är nog inte riktigt där än.”
Ola Wiklund

än experter. Utvecklingen sker under medborgarens ”ra
dar”.
– Det är en politisering av juridiken och en judikalisering
av politiken egentligen. Det smälter ihop. Och det har blivit
mer synbart när vi inte längre har en heterogen enhetsstat
där lagstiftning och dömande anförtros svenska institutio
ner. Samtidigt överförs fler frågor och intressekonflikter från
de politiska församlingarnas bord till domstolar och byråkra
tier, sammanfattar Wiklund.
Bakom utvecklingen står i stor utsträckning globalisering
en, där EU-medlemskapet och Europakonventionen bara ut
gör ett par pusselbitar. Minst lika viktigt är det att företagen
numera bryr sig allt mindre om nationsgränser och smidigt
flyttar dit där det för tillfället är ekonomiskt och logistiskt
mest fördelaktigt att ha tillverkning och kontor. Den nya glo
bala ekonomin vilar tungt på ett komplicerat system av rätts
liga regler för att fungera. Rättssystemets uttolkare är juris
ter, inte minst affärsadvokaterna som behärskar de
internationella regelsystemen, och kan tillämpa dem i trans
aktioner, avtal och tvister, påpekar Wiklund.
Samtidigt har många av förändringarna, i form av liberali
sering och anpassning till den globala ekonomin, gjorts utan
någon medveten ideologisk kompass, anser Ola Wiklund.
– När politiken var väldigt stark och man genomförde rätts
politiska reformer av ideologiska skäl, då styrde politiken.
I dag genomförs judikaliseringen utan att någon egentligen
vet vilken ideologi som ligger bakom alla de här förändring
arna, säger Wiklund.

Aktivistiskt HD tar form

Ideologi eller inte. Efter grundlagsändringarna 2010 tycks
de flesta klassiska frågorna om rollfördelningen mellan po
litik och juridik för tillfället vara lösta.
Lagprövningsrätten har till exempel stärkts, medan riks
dagen valde bort alternativet med författningsdomstol. Så
var kan vi nu förvänta oss nya krockar mellan lagstiftare och
lagtolkare?
Inom skadeståndsrätten, gissar Ola Wiklund. Och det är
Högsta domstolen som är drivande. Wiklund tycker sig ha
sett en förändring i Högsta domstolens agerande redan nu.
Ett exempel är när HD höjde skadeståndet för en person
som suttit felaktigt frihetsberövad. Domstolen frångick där
med den praxis som domstolarna och Justitiekanslern dit
tills tillämpat, nämligen att en ”fängelsevan” person ska till
erkännas lägre skadestånd för att han berövats sin frihet, än
den som saknar fängelsevana. I stället betonade domstolen
likhetsprincipen.
– Jag tycker att de allt mer har börjat betona rättsstatliga
frågor, alltså individens ställning mot statsmakten. Man kan
nästan säga att HD har blivit lite aktivistisk till förmån för den
enskildes rättigheter i det avseendet, säger Ola Wiklund,
som tillägger att han inte riktigt upplevt samma utveckling i
Högsta förvaltningsdomstolens domar.
– Man kan se en mer aktivistisk HD som ett uttryck för det
vi pratar om, en utveckling där värderingar tydligare får av
tryck i dömandet, en försiktig politisering av juridiken om
man så vill, konstaterar Ola Wiklund. n

Ola Wiklund.

Inga ytterligare
förändringar
att vänta
– vänd!

myndighetsbeslut
allt som oftast styrs av partipolitiska hänsyn. Ett vanligt
mönster är att oppositionens ledamöter vill kritisera ett
statsråd, medan en majoritet av utskottet, som tillhör reger
ingsunderlaget, väljer att fria. Politiseringen hotar enligt
Möller KU:s trovärdighet.
Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdom
stolen, Mats Melin, pekar på ett särskilt problem. Det gäller
de fall då regeringen eller enskilda statsråd faktiskt ägnar
sig åt myndighetsutövning och beslutar i enskilda ärenden.
Ett exempel är när de båda egyptierna Ahmed Agiza och
Mohammed Alzery utvisades från Sverige 2001 efter beslut
från regeringen.
– I sådana fall tycker jag att det vore bättre med den strikt
rättsliga granskning som kännetecknar JO:s tillsyn. Det finns
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då inte ens risk för att det kan tas partipolitiska hänsyn. Dess
utom tror jag att den granskningen oftast skulle kunna ge
nomföras snabbare än KU:s, säger Mats Melin, som tidigare
var chefs-JO.
Melin betonar att den utvidgade JO-granskningen bara
skulle gälla i enstaka fall. Den behövs inte när regeringen styr
som det är tänkt, med hjälp av pengar och generella riktlin
jer och normer.
– Men i det fåtal fall då regeringen helt undantagsvis ägnar
sig åt myndighetsutövning – antingen med stöd i lag som i
fallet med de avvisade egyptierna eller utan klart lagstöd
som vid till exempel flygplanskapningen på Bulltofta 1972 –
borde JO:s granskning också omfatta regeringens och enskil
da statsråds handlande, säger Melin. n

Mats Melin.
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Judikaliseringen och internationaliseringen har flyttat makt från de folkvalda
i riksdagen till jurister och EU-politiker.

Lagprövning

Inga ytterligare
förändringar att vänta
Det blev ingen författningsdomstol, men dock ett slopat uppenbarhetsrekvisit. Meningarna är delade om det riktiga i beslutet om lagprövningens
utformning i Sverige.

L

Anne Ramberg.

agprövning, alltså domstolars och myndigheters rätt
och skyldighet att pröva politiskt fattade beslut mot
överordnade normer, var en viktig fråga i arbetet
med en ny regeringsform. När grundlagsändringen till slut
klubbades år 2010 hade man slopat det så kallade uppen
barhetsrekvisitet. Någon författningsdomstol blev det dock
inte i Sverige.
Uppenbarhetsrekvisitet innebar att domstolar och myn
digheter bara fick överpröva riksdagens och regeringens be
slut om dessa ”uppenbart” strider mot högre normer, som
grundlagen. Rekvisitet var omdiskuterat, och när det var
dags för beslut om grundlagsreform var partierna eniga om
att ta bort formuleringen. Med borttagandet fick domstolar
na ett vidare mandat att sätta lagar åt sidan. Avskaffandet av
uppenbarhetsrekvisitet välkomnades av förespråkare för en
stärkt lagprövning som en stor seger. Men förre näringsmi
nistern och tidigare ordföranden i Högsta förvaltningsdom
stolen Sten Heckscher tycker att hyllningskören överdriver.

– Förändringen är svårt överreklamerad. Jag tror och hop
pas att domstolar även i framtiden kommer att tänka sig för
både en och två gånger innan de bestämmer sig för att en be
stämmelse strider mot högre lag, säger Heckscher.
Sten Heckscher anser att risken för normkonflikter, i alla
fall på lagnivå, är mycket små i Sverige. Den garanteras av det
noggranna arbete som föregår lagstiftning i Sverige, påpekar
han.
Ola Wiklund, advokat och docent i Europarätt, är av en an
nan uppfattning. Hittills är borttagande visserligen symbo
liskt. Men det kan komma att förändras.
– Lagprövning utan uppenbarhetsrekvisit i förhållande till
EU-rätten är vardag för domare sedan många år. Jag tror
även att grundlagsändringarna kommer att visa sig viktiga
över tid. Fortfarande lever nog de flesta domare kvar i den
gamla synen på balansen mellan politisk makt och den dö
mande makten. Så det kommer att ta några år av nya jurist
kullar, säger Wiklund, som alltså menar att framtidens juris

USA: Supreme court ger grönt ljus till sjukvårdsreform
Sjukvårdens utformning har länge varit en
het politisk stridsfråga i USA. Men det slutgiltiga avgörandet om hur sjukförsäkringen
ska se ut hamnade ändå hos landets högsta
domstol.
Obamacare, eller Affordable Care Act som
lagen egentligen heter, kom till på president Obamas initiativ och klubbades av den
amerikanska kongressen redan 2010. Lagen
syftar till att skapa ett nationellt försäkringssystem som omfattar mer än 30 miljoner
amerikaner. I paketet ingår bland annat subventioner för låg- och medelinkomsttagare
så att de ska kunna köpa sjukförsäkringar och
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nya, hårdare regler för sjukförsäkringsbolagen.
Det som gjort den amerikanska sjukvårdens utformning till en juridisk fråga är det
så kallade individuella mandatet, som med
hot om en straffavgift tvingar amerikaner att
skaffa sig en sjukförsäkring. Enligt republikanerna strider detta krav mot författningen.
I september 2012 prövades så sjukvårdsreformens utformning av USA:s högsta
domstol. Domen blev en seger för president
Obama – domstolen fann med fem röster
mot fyra att Obamacare är förenlig med
konstitutionen. Enligt Supreme court är den

straffavgift som ska kunna tas ut nämligen
tekniskt sett en skatt, och kongressen har
därmed rätt att besluta om den.
Den avgörande rösten för sjukvårdsreformen kom, förvånande nog, från den konservative chefsdomaren John Roberts, som
utsetts av George W Bush.
Frågan om Obamacare är dock inte död
bara för att domstolen sagt sitt. I stället har
den åter flyttats till den politiska arenan. Inför
presidentvalet i november har nämligen den
republikanske kandidaten Mitt Romney lovat
att skrota reformen om han övertar presidentposten.
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ter kommer att vara mindre rädda för att ifrågasätta
lagstiftarna.
Rädda för jurister

Om avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet var en seger för
dem som förespråkar stärkt juristmakt och ökad kontroll av
lagstiftarna så har författningsdomstolsfrågan hittills inne
burit ett ständigt nederlag.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
deltog i en expertgrupp knuten till Grundlagsutredningen,
och talade för införandet av en svensk författningsdomstol.
Hennes syn fick inte genomslag i utredningens förslag. Men
Ramberg anser fortfarande att en författningsdomstol skulle
bidra till att stärka rättssäkerheten i landet.
– Demokratin i sig utgör ingen garanti för mänskliga rättig
heter, säger hon, och pekar på att många övergrepp genom
historien har vilat på demokratiskt fattade beslut.
En författningsdomstol kan, genom att pröva nya lagar
mot grundlagen och andra högre normer, stoppa integritets
kränkande förslag som många gånger grundas på tillfälligt
uppflammande opinioner, påpekar Ramberg.
Samtidigt är hon medveten om risken för att en författ
ningsdomstol i sig blir politisk.
– De extremt politiserade utnämningarna till USA:s supre

me court visar tydligt på problemen när domstolar blir poli
tiska aktörer, säger Ramberg.
Även Sten Heckscher varnar för risken att en författnings
domstol blir politisk. Det är ett skäl till att han säger nej till en
särskild högsta instans för lagprövning. Men han ser inte hel
ler något behov i Sverige.
– Vi har ju en massa författningsdomstolar i Sverige.
Varje domstol och myndighet har ju normprövningsskyldig
het, det står i RF. Det tycker jag är fullt tillräckligt, säger
Heckscher.
Risken för politisering skrämmer däremot inte Ola Wik
lund. Enligt honom finns ingen skarp skiljelinje mellan poli
tik och juridik.
– Om man accepterar att juridiken inte är värderingsfri kan
man väl lika gärna ta steget fullt ut, så att folket förstår det
också, anser han.
Till syvende och sist hänger frågan om en författnings
domstol på politikerna, just de som ska lämna över en del
makt. Ola Wiklund tror att politikernas motvilja till stor del
beror på rädsla.
– Reinfeldt och Borg är lika rädda som Erlander och Sträng
var för jurister. Jag tror att det har att göra med den gamla
motsättningen mellan expertmakt och politikermakt. Att po
litikerna vill bestämma, helt enkelt, sammanfattar han. n

Utmätning
väcker
fråga om
ministerstyre
– vänd!

foto scanpix

tyskland: Författningsdomstolen sa ja till ESM
En politisk strid som enligt vissa kan avgöra eurons framtid har avgjorts i Tysklands författningsdomstol. Domstolen
sa ja till den europeiska stödfonden
ESM, men inte utan villkor.
EU:s finansministrar godkände stödfonden ESM redan i januari. Fonden ska
hjälpa de europeiska länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen,
och ersätta krisfonden ESFS. Enligt planerna skulle ESM redan ha varit i drift,
men implementeringen har försenats
av författningsdomstolens prövning.
Stödfonden anmäldes av flera eurokri-
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Andreas Vosskuhle, ordförande i författningsdomstolens andra
senat, tillsammans med de övriga domarna i senaten.

tiker till författningsdomstolen Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe. Enligt
kritikerna strider den stora satsningen
på ESM mot den tyska författningen.
Den 12 september kunde i alla fall
både förbundskansler Angela Merkel
och de krisdrabbade länder i Sydeuropa andas ut. Karlsruhedomstolen
godkände Tysklands deltagande i ESM.
Men domstolen ställde samtidigt villkor
för deltagandet. Tyskland får inte bidra
med mer än de 190 miljarder euro som
man hittills beslutat om utan beslut från
förbundsdagen.
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Omfattande ändringar
i ny upplaga av Grundlagarna!
Denna tredje upplaga av Grundlagarna kommenterar
regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Omfattande förändringar i regeringsformen,
som trädde i kraft 1 januari 2011, har föranlett stora
form- och innehållsförändringar i boken. Den innehåller
bland annat många nya förarbetsuttalanden, rättsfall
och litteraturhänvisningar, en inledande framställning
av regeringsformens tillkomst och reformering samt ett
avsnitt om Sverige i Europeiska unionen.
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Myndigheten och ministern

Utmätning väcker
fråga om ministerstyre
Var går gränsen mellan laglig information och ministerstyre? Frågan har
aktualiserats sedan utrikesminister Carl Bildt kontaktat Kronofogde
myndigheten i ett ärende om försäljning av en rysk fastighet.

K

ronofogdens ärende, som fått utrikespolitiska följ
der, gäller en hyresfastighet på Lidingö. Enligt be
slut från kronofogden och tre domstolar ska huset,
som ägs av den ryska staten, utmätas och säljas. Ryssland
har nämligen en skuld på omkring 20 miljoner kronor till en
tysk företagare, Frantz Sedelmayer. Företagaren har drivit
saken i Internationella skiljedomstolen, och fått rätt. Sedel
mayer vände sig därefter till Kronofogdemyndigheten i Sve
rige för att få hjälp att driva in skulden.
Ryssland har protesterat mot försäljningen och hävdat dip
lomatisk immunitet för huset. I februari skrev också en chef
vid den ryska ambassaden till kronofogden, och hotade med
att mäta ut och sälja Sveriges ambassad i Moskva om myndig
heten gick vidare.
Under sommaren gav sig utrikesminister Carl Bildt in i
ärendet. I ett brev till Kronofogdemyndigheten, som kontak
tat UD för att informera om ärendet, skriver Bildt bland annat
att ”Sveriges relationer till Ryska federationen skulle skadas
av en försäljning”.
Brevet har väckt upprörda känslor hos Frantz Sedelmayer,
som anser att brevet inte handlar om information, utan är ett
krav och en order till myndigheten. Även oppositionspoliti
ker har reagerat och talat om ministerstyre, och Miljöpartiet
har begärt att konstitutionsutskottet ska granska Carl Bildts
brev.
Även justitierådet Kerstin Calissendorff har hamnat i medi
alt blåsväder i ärendet sedan hon blivit kontaktad av Krono
fogdemyndigheten. Kritikerna kopplade genast ihop samta
let med det faktum att Calissendorffs man är delägare i den
advokatbyrå som företräder ryska staten gentemot krono
fogden.
Utrikesministerns agerande har också engagerat flera juri
diska experter. En av dem är före detta hovrättspresidenten
Advokaten Nr 7 • 2012

Johan Hirschfeldt, som belyste ärendet i ett föredrag i sam
band med överlämnandet av Vänbok till Sten Heckscher. En
ligt Hirschfeldt rör ärendet det klassiska spänningsfältet mel
lan myndigheters självständighet och deras lydnadsplikt.
Om grundprincipen, myndigheternas självständiga ställning
i deras myndighetsutövning och rättstillämpning, råder ing
en tvekan.
– Det är kronofogdens exklusiva uppgift att besluta i ett ex
ekutivt ärende, sa Hirschfeldt i sitt föredrag.
Men självständigheten, reglerad i RF 12:2, innebär inte att
en utrikesminister måste hållas helt utanför myndighetens
arbete. Enligt regeringsformen 10:13 ska nämligen ”chefen
för det departement som har hand om utrikesärendena” hål
las underrättad när en myndighet stöter på frågor som rör
förhållandet till en annan stat, påpekade Hirschfeldt.
Kommunikationen mellan Kronofogdemyndigheten och
utrikesministern kan ses som en tillämpning av denna be
stämmelse, menade Johan Hirschfeldt, som samtidigt kunde
konstatera att det inte är glasklart var gränsen går mellan in
formationsutbyte och påverkan.
– Men jag tycker inte att man här måste anse sig ha hamnat
i limbo eller att det är fråga om en omöjlig regelkonflikt där
UD gör fel hur man än gör. Vi får säga oss mer pragmatiskt att
detta är en rimlig ordning som – om inte särskild lagstiftning
införs – inte kan regleras ytterligare i regeringsformen. Vi får
leva med den, ytterst under KU:s kontroll, sammanfattade
Johan Hirschfeldt.
Kronofogdemyndigheten har trots hot och diskussioner
gått vidare med försäljningen, och den 7 september hölls en
auktion på huset. Frantz Sedelmayer la själv det enda budet,
som dock inte godkändes. n
Läs också Kerstin Calissendorffs debattartikel på sidan 42.

Johan Hirschfeldt.

Domare
och politiker
med makt
att påverka
– vänd!
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Sten Heckscher

Domare och politiker
Få personer i Sverige har som Sten Heckscher kombinerat politisk och juridisk makt under sin yrkeskarriär. Och Heckscher planerar inte att lämna
den rättspolitiska arenan.
– Jag fortsätter så länge någon vill ha mig och jag tycker det är kul, säger han.

S

Sten Heckscher.

ten Heckscher har hunnit med många olika roller
inom politik och juridik. Statssekreterare i Justitiede
partementet, näringsminister, rikspolischef, gene
raldirektör, kammarrättspresident och ordförande i Hög
sta förvaltningsdomstolen är några av de titlar han haft.
Sedan ett par år tillbaka är Sten Heckscher pensionär. Men
fortfarande anlitas han flitigt som utredare, just nu med an
svar för tre olika utredningar.
Att det blev just juridikstudier för Heckscher förklarar han
med ett visst mått av vankelmod inför karriärvalet.
– Det är en utbildning som ger en hög grad av rörelsefrihet. Man behöver inte bestämma sig för vad man ska bli. Det
har jag ju bevisat. Sedan är det dessutom en av flera nyck
lar för att förstå hur ett samhälle är beskaffat, säger Sten
Heckscher.

Med en pappa som var partiledare för Högerpartiet, se
nare Moderaterna, var det också naturligt att ta ställning po
litiskt. Sten Heckscher valde dock en annan väg än fadern,
och gick med i Socialdemokraterna 1976. 1987 blev han
statssekreterare hos justitieministern Anna-Greta Leijon.
Heckscher själv vill helt tona ner sin inblandning i politiken.
– Statssekreterare är ju ett politiskt definierat tjänsteman
najobb, inte, som jag ser det, ett rent politiskt uppdrag. Se
dan tyckte de väl att jag gjorde ett bra jobb, så vid regerings
bildningen 1994 frågade Ingvar Carlsson mig om jag ville bli
statsråd, säger han.
Sten Heckscher vill inte svara på vilket av alla hans uppdrag
som varit roligast. Men han konstaterar att statssekreterar
rollen passade honom.
– Det var sakfrågor som intresserade mig. Jag trivdes med
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Fokus Politik och juridik

med makt att påverka
arbetsledarfunktionen, med kontakterna med det politis
ka systemet och med de rika möjligheterna att ha inflytan
de, säger han, och tillägger att statssekreterare också är det
uppdrag han haft näst längst, i fyra år. Rikspolischef var han
i hela nio år.
Förutom en rad chefsuppdrag i hjärtat av både den poli
tiska och den juridiska makten har Sten Heckscher anlitats
flitigt som utredare. Just nu arbetar han bland annat med en
översyn av säkerhetsskyddslagen, ett uppdrag som sträcker
sig till april 2014.
För att bli en bra utredare behöver man respekt för både
politiken och juridiken, fastslår Heckscher.
– Man får inte väja för problemen. Det är väldigt viktigt att
åt ömse håll förklara vad svagheterna är i de politiska önske
målen, samtidigt som man ska försöka förverkliga dem. Det
innebär samtidigt att man inte ska åta sig vad som helst, sä
ger Sten Heckscher, som understryker att han själv noggrant
överväger vilka uppdrag han tar.
Sten Heckscher säger sig vara väl medveten om att rollen
som utredare innebär stor makt.
– Utredaren kan ta upp saker och ting och ha ett ganska
fritt förhållande till sina direktiv. Det tycker jag att man ska
ha. För när de där direktiven produceras så kan man inte
begära att det politiska systemet ska veta precis vad det vill
ha, säger han.

Sten Heckscher har knappast varit sysslolös sedan han gick
i pension från Högsta förvaltningsdomstolen 2011. Och han
har inga planer på att sluta ta offentliga uppdrag, inte så länge
han tycker att det är roligt.
– Det är bra, jag håller mig sysselsatt, konstaterar
Heckscher. n
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Om vikten av att rättsväsendets företrädare
Justitierådet Kerstin Calissendorff ger här sin syn på mediernas agerande i samband med
kronofogdemyndighetens exekutiva försäljning av en fastighet på Lidingö ägd av Ryska federationen. Hon riktar skarp kritik mot två av landets största dagstidningar. ”Jag har svårt att komma till
annat än att särskilt DN:s grundlösa påståenden i någon mån skadade förtroendet för rättsväsendet, och att min möjlighet att ställa saken till rätta var begränsad”, skriver hon.

L

iksom de flesta andra domare
blir jag ibland kontaktad av par
ter, allmänheten och journalister
rörande en dom eller ett beslut som jag
själv har deltagit i. Samspelet mellan
domare och journalister är grundläg
gande för den bild av domstolarnas
funktion och arbete som formas av tid
ningar, radio och tv och jag ser det som
viktigt att inte undvika journalisternas
frågor. Domarrollen sätter dock be
gränsningar både i vad som kan sägas
och i hur det sägs både till journalister
och till andra. Naturligtvis kan jag inte
avslöja vad som sagts under överlägg
ningen, men något hinder mot att i nå
gon mån förklara domen och undan
röja missförstånd finns inte (läs gärna
om detta i Johan Muncks artikel i Fest
skrift till Gertrud Lennander). I regel
låter det sig mycket enkelt göras ge
nom att peka på en eller ett par me
ningar i domen utan att det uppstår
något ytterligare behov av förklaring.

Däremot ser jag mig av flera skäl defini
tivt förhindrad att lämna råd i en kon
kret fråga. Likaså avstår jag från att,
när journalisterna ber mig om det, dra
några slutsatser av HD:s avgörande för
andra närliggande frågor: det får andra
göra.
För något halvår sedan fick jag en

mer sällsynt typ av begäran om hjälp
att förklara ett beslut. Det var ett mail
från kronofogdemyndigheten om ett
ärende om exekutiv försäljning av en
fastighet på Lidingö ägd av Ryska fede
rationen. HD hade knappt ett år tidiga
re prövat om ändamålet med ryska sta
tens innehav av fastigheten var sådant
att det på grund av statsimmunitet hin
drade att fastigheten utmättes. Krono
fogdemyndigheten hade vid flera till
fällen sökt mig, som hade varit referent
i målet, sedan det uppstått en ny fråga
under själva försäljningsfasen. Jag ring
de upp och hänvisade till den del av

beslutet där omfattningen av HD:s
prövning framgick, sa att jag inte kun
de lämna något råd i den konkreta frå
ga som kronofogden hade att hantera
och la till, något som var en truism, att
kronofogdemyndigheten väl fick til�
lämpa de regler som gäller för förfa
randet hos dem på sedvanligt sätt. Kro
nofogdens aktanteckning kom att
bestå av hans sammanfattning och
slutsats av samtalet.
För ett par veckor sedan blev jag

så uppringd av en journalist från SvD. I
efterhand förstod jag att hans artikel
redan var klar när han pliktskyldigt
ringde. Artikelns tes var att jag hade
(som det framstod oombedd) ringt till
kronofogden för att tipsa om hur de
skulle hantera försäljningen av fastig
heten eftersom ryska staten hade bytt
ombud till en jurist på den byrå vid vil
ken min make är verksam. På journa
listens uppmaning att det ville jag väl
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har en lämplig grad av öppenhet
inte kommentera, sa jag att jo, det ville
jag nog allt. Vårt ovanligt långvariga
samtal kom i artikeln att avspegla sig i
att det allra sist stod att jag hade sagt
att jag inte haft vetskap om att ryska
staten hade bytt ombud när jag ringde
kronofogden och att jag inte hade sagt
något olämpligt.
En vecka senare hade Peter Wolodar
ski i sin söndagskrönika i DN som tema
vikten av att rättsväsendets företrädare
inte uppträder olämpligt. Som ett ex
empel på att så dessvärre inte var fallet
nämnde han att justitierådet Kerstin
Calissendorff borde ha hållit avstånd till
ett ärende som hennes makes byrå dri
ver. Det kunde man måhända instäm
ma i. Men klandret förutsatte såväl att
jag sagt något olämpligt, som att jag
kände till uppdraget när jag talade med
kronofogden. Hur DN hade kunnat få
för sig att jag hade denna vetskap är för
mig obegripligt. Min gissning är att Wo
lodarski hade läst SvD:s artikel en vecka
tidigare, antingen glömt att jag i den
dementerade att jag haft vetskapen när
jag ringde, eller annars utgått från att
jag lämnade en oriktig uppgift till SvD.
Någon kontakt med mig togs inte före
publiceringen; det tyckte DN uppen
barligen inte behövdes. I artikeln sas
också att jag hade sagt tvivelaktiga sa
ker om HD:s beslut, som det framstod i
avsikt att skapa osäkerhet huruvida
kronofogden skulle kunna sälja fastig
heten. Ordet telefonjustis nämndes.

Även om jag kände mig helt trygg i
vad som hade sagts vid samtalet med
kronofogden var jag besvärad av att
genom både SvD:s och DN:s artikel
framstå som en korrupt företrädare för
rättsväsendet och dessutom som något
av en lögnhals. De flesta av mina kolle
ger och min omgivning i övrigt var
mindre bekymrade. De som känner
mig skakade alla på huvudet, uttryckte
förundran över vad som tagit åt jour
nalisterna och de flesta ansåg att jag
skulle låta saken bero. Det skulle ha va
rit möjligt att med det stödet svälja il
skan och förtreten. Men nu var det ju
det där med bilden av rättsväsendet
som förmedlades.

”det är Du som tycker att artikeln för
medlar den uppgiften” och anförde att
hon för övrigt hade blivit upplyst att
uppgiften om ombudsbytet vid tid
punkten för mitt samtal med krono
fogden fanns antecknat hos en tings
rätt, insåg jag att jag hade kommit till
vägs ände. DN avsåg inte att fullgöra
sin skyldighet att beriktiga en felaktig
sakuppgift; jag nöjde mig med en de
menti som publicerades i DN på en
framträdande plats. Jag hade insett att
DN mer värnade om läsarnas förtro
ende för sin ledarskribent, än om lä
sarnas förtroende för rättsväsendet
oavsett vad temat för krönikan hade
varit.

En mailkonversation mellan mig,

Jag har svårt att komma till annat
än att särskilt DN:s grundlösa påståen
den i någon mån skadade förtroendet
för rättsväsendet, och att min möjlig
het att ställa saken till rätta var begrän
sad. Mina försök var värda besväret,
det kanske lindrade skadeverkningar
na. Med detta sagt vill jag framhålla att
jag fortfarande i grunden inte har nå
gon annan uppfattning än tidigare om
vikten av att rättsväsendets företrädare
har en lämplig grad av öppenhet mot
parter, allmänhet och media och fak
tiskt också mot företrädare för andra
myndigheter.

Peter Wolodarski och så småningom
DN:s ansvarige utgivare Gunilla Herlitz
tog vid. Jag bad om ett beriktigande av
sakuppgiften att jag, när jag ringde
kronofogdemyndigheten, skulle ha
haft vetskap om att ryska staten hade
bytt ombud till den byrå min make är
verksam vid. Det var den uppgiften
som klandret av mig och påståendet
om telefonjustis baserade sig på. Efter
upprepade erbjudanden om genmäle,
som jag avböjde och framhöll att vad
jag begärde var ett beriktigande, blev
beskedet att texten i artikeln inte inne
höll någon text om min vetskap och
det därför inte fanns något att korrige
ra. När DN:s chefredaktör så skrev att

Kerstin
Calissendorff.

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
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Häktning – en mänsklig
Varje år förpassar våra domstolar cirka 11 000 personer till häktet – lika många som på ett fullsatt Globen. Ungefär tretton procent av dem får skadestånd av en felande stat. Häktningsbeslut
grundas inte på någon egentlig rättslig prövning. Yrkandet om häktning görs av åklagaren.
Domstolen bifaller dennes begäran i cirka 95 procent av fallen. Advokaterna är här samhällets
gisslan för skenbilden av en balanserad rättegång. Det anser advokat Svante Thorsell.

H

äktningsförhandlingen skall
skapa intryck av att vara en
prövning av domstolen. Åklaga
ren har ensam bevisbördan. Denne
skall för häktning visa att personen på
sannolika skäl är misstänkt för ett visst
påstått brott – ett lågt beviskrav jämfört
med att för en slutlig och fällande dom
krävs att det skall ställas utom allt rim
ligt tvivel. Detta låga beviskrav anses
skäligt med hänsyn till att häktningsyr
kandet måste prövas inom fyra dygn
från anhållandet när utredningen kan
ske är oskarp. Men – det tolkas oftast
som att rätten inte behöver göra någon
prövning alls.
Även den oskyldigt häktade får finna
sig i att vistas i cellen lång tid – dagar,
veckor, månader till och med år – trots
att förundersökningen enligt lag skall
bedrivas med så stor skyndsamhet som
är möjlig. Men detta raska utrednings
väsende tar ofta år på sig – inte dagar.
En årshäktad, jag känner till, har fått
sin omhäktning prövad vid åtta tillfäl
len utan framgång. Omhäktningarna
kan knappast ha skett med rättens
prövning i egentlig mening.

40

Europadomstolen i Strasbourg har i
flera fall varit kritisk mot Sveriges långa
häktningstider.
Vid en häktningsförhandling presen
teras ingen bevisning i rättslig mening.
Vad som sker är att åklagaren gör ett
antal påståenden. Oftast utan att lägga
fram ens fragment av bevisning; inga
handlingar, uppgifter om vittnen et ce
tera. Åklagaren yrkar sedan att rätten
skall häkta den tilltalade. I 95 procent
av fallen beslutar domstolen häkta per
sonen såsom åklagaren begärt. Det är
knappast en prövning av domstol. Sna
rast en expediering av åklagarens vilja
om den inte är uppenbart felaktig. Hur
det går till vid svenska häktningsför
handlingar är okänt för de flesta. Frå
gan förtjänar genomlysning och debatt.
Försvararen undanhålles
information

Vid den första inställelsen har försvara
ren oftast ingen information om vad
som komma skall. Först inne i rättsa
len, i överraskande syfte, får denne och
klienten åklagarens skriftliga begäran
om häktning. Att leverera ett försvar är

då oftast omöjligt. Möjligheten att und
gå häktning är minimal.
Det finns advokater som dagligen
bestrider häktningsyrkanden och upp
träder som frivillig gisslan för vår och
samhällets myt om att häktningsför
handlingen är en värdig och balanserad
rättslig prövning av om någon skall fri
hetsberövas – ”han har ju en advokat”.
Dessa försvarsadvokater har också för
vana att med spelad min stå med för
våningens pekfinger i häpnadens mun
när beslutet meddelas och klienten
förs bort. Advokaten är där för att inför
samhället ge skenbilden av att klienten
fått ett försvar.
Inget frihetsberövande får ske utan
tydligt stöd i lag, legalitetsprincipen,
men hur tydligt är då det låga beviskra
vet ”sannolika skäl” för häktning? Svar:
Grumligt.
I lagförarbetena från 1938 heter det:
”att genom en fast regel närmare an
giva vad som är att anse som sannolika
skäl för misstanke torde ej vara möjligt
och skall bedömas efter omständighe
terna …, omständigheterna måste vara
sådana att … bedömningen komma
Advokaten Nr 7 • 2012
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skyldighet?
misstanken att framstå som berätti
gad”.
Detta har gällt sedan rättegångsbal
ken infördes för sextio år sedan. Trots
den ökande andelen bifall till häktnings
yrkanden görs inga lagändringar. Lag
stiftaren är nöjd och juristerna håller
tyst. Brottsbekämpningen är viktigare
än den enskildes rättigheter tills Euro
padomstolen för de mänskliga rättighe
terna i Strasbourg tar oss i örat igen.
Kraftmätning mellan två parter?

Brottmålsprocessen vilar på föreställ
ningen om en kraftmätning mellan två
lika starka parter vilka söker övertyga
domstolen om sin sak. Men vår rätte
gångsbalk utgår inte från detta självkla
ra. Åklagaren skall nämligen tillvarata
omständigheter som också talar till den
misstänktes fördel. Detta sker i prakti
ken mera sällan – den tilltalade har ju
en försvarare menar man i praktiken
– och mycket prestige kan gå förlorad
också för åklagare som intar annan
ställning än som statens advokat. All tid
och möda åklagaren lagt ner går förlo
rad – det skulle se knepigt ut om vassa
frågor varvades med stödjande frågor
till den tilltalade.
Häktningen är en säkerhetsåtgärd till
gagn för samhället, medborgarna inför
en slutlig prövning, men i balans mot
den enskilde. Utöver ”sannolika skäl”
skall åklagaren visa att åtgärden behövs
för att säkra utredningen, förhindra
fortsatta brott eller flykt av den miss
tänkte.
Men – det viktigaste skälet finns inte
bland dessa, de så kallade särskilda
häktningsgrunderna. Det finns inte ens
Advokaten Nr 7 • 2012

i lagtexten. Skälet är bekännelse; att
den misstänkte genom cellvistelsen
skall mjukgöras – förmås att ge upp sitt
motstånd, erkänna brottet – ofta med
förespeglingar om att celldörren då
kommer att öppnas för honom.
Är häktning en mänsklig
skyldighet?

Årligen begär cirka 1 700 personer er
sättning genom Justitiekanslern, JK, för
att de varit oriktigt frihetsberövade. Av
dem får 90 procent skadestånd. Av lan
dets 11 000 häktade får alltså cirka
1 500 personer, cirka 13 procent, ersätt
ning av staten. Mörkertalet kan vara
stort för ytterst är det bara den som sut
tit häktad som vet om han eller hon är
skyldig eller oskyldig.
2011 betalade JK ut drygt 40 miljoner kr i skadestånd för dessa fel
aktigheter. Hos Kriminalvården kostar
varje frihetsberövad skattebetalarna
3 000 kr per person och dygn.
Kränkning tillfogad av staten ger en
ligt praxis skadestånd på cirka 1 600 kr
per dygn i cell under första månaden
för att sedan minska till cirka 800 kr i
en fallande skala. Dessa fel kostar skat
tebetalarna närmare 5 000 kr per dygn
och häktad. Så går det när man använ
der denna slöa kniv i rättsstatens kniv
låda. Ett hugg som för den utsatte dock
är en mager ersättning. Om staten inte
är part ger domstolarna helt andra er
sättningar vid kränkning. Två lesbiska
kvinnor, som blev utkörda från restau
rangen för att de kysst varandra, fick
kränkningsersättning på 15 000 kr var
dera av krögaren, enligt dom i HD. En
arabisk man som avvisades i krogkön

fick cirka 50 000 kr i skadestånd efter
dom. Varför en felaktigt häktad här
skall vara mindre värd än en lesbisk
kyss på krogen eller en kränkt arabisk
man i en krogkö är obegripligt. Staten
kommer inte göra något kraftfullt om
inte ersättningarna till de oskyldigt häk
tade blir högre.
Om den drabbade är en bankanställd
som varit felaktigt häktad för bedräge
ri? Hur går det då med bankjobbet? Vad
gör arbetsgivaren med den brandman
som oskyldigt suttit häktad för mord
brand et cetera? En felaktig häktning
innebär inte frihet från skuld. Den med
för risk för arbetslöshet och yrkesför
bud.

Svante Thorsell.

Häktning är primitivt

Häktning är en primitiv säkerhetsåt
gärd som bör förbehållas de allra gröv
sta brotten efter noggrann prövning av
domstol. Samhällets skydds- och utred
ningsbehov kan i övrigt bättre tryggas
med modern elektronik, datorer, spär
rad telefoni och GPS- utrustningar. Gär
na i kombination med fotboja i hem
met, besöksförbud, viten och
borgensåtaganden som säkerhetsåtgär
der mot övertramp.
De mänskliga rättigheterna är aldrig
något som en gång för alla är givna. De
måste ständigt krattas, ansas, vårdas
och vattnas. Häktning utan egentlig
domstolsprövning, häktning för bekän
nelse och långa cellvistelser markerar
att Sverige som rättsstat behöver en ny
biotop.
Svante Thorsell
Advokat
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Språk- och kunskapsanalys i somaliska
Är en språk- och kunskapsanalys där en språkanalytiker ska försöka fastställa en asylsökandes
hemvist ett bra bevismedel med högt bevisvärde? Den frågan ställer sig Doris Singh, jur. kand.

F

rågan är inte lätt att besvara.
Den asylsökande förväntas klar
lägga, utöver sina asylskäl, sin
identitet och hemvist. Detta så att Mig
rationsverket vet vems asylansökan
som prövas och mot vilket land den
ska prövas. Att veta varifrån den asyl
sökande kommer är särskilt viktigt i de
fall där den sökande inte blivit indivi
duellt hotad och endast åberopar det
allmänna dåliga säkerhetsläget i hem
landet.
Migrationsverket menar att den asyl
sökandes hemvist ibland kan ringas in
genom en språkanalys1. Detta genom
att en språkanalytiker lyssnar på hur
den sökande talar sitt språk eller sin
dialekt och vad den har för kunskap
om till exempel sin hemstad. Analyti
kern skriver sedan en bedömning om
bland annat var den sökandes språk
geografiskt hör hemma och bedöm
ningen beaktas ofta av verket när ver
ket fattar beslut om den sökande ska
beviljas uppehållstillstånd eller ej.
Vad gäller Somalia så godtar Migra
tionsverket inga somaliska pass som
utfärdats efter den 31 januari 1991 på
grund av att passen inte utfärdats av en

behörig myndighet som haft kontroll
över det territorium inom vilket myn
digheten utfärdat passen2. Det är inte
ovanligt att somaliska asylsökande sak
nar pass och annan skriftlig bevisning
om identitet och hemvist. Då kan ver
ket använda just en språk- och kun
skapsanalys för att utreda varifrån i So
malia en asylsökande kommer.
I praxis har det konststaterats att väp

nad konflikt råder i södra och meller
sta Somalia (de delar av Somalia som
inte utgörs av Somaliland och Punt
land), det vill säga att en person som
befinner sig där endast med sin närva
ro löper en personlig och allvarlig risk
att skadas3. Därför är det viktigt att de
somalier som kommer därifrån och
åberopar den väpnade konflikten som
asylskäl, lyckas bevisa att de är däri
från så de kan få internationellt skydd
genom att beviljas permanent uppe
hållstillstånd; annars riskerar de ska
das eller i värsta fall dödas vid ett even
tuellt återvändande.
Är då språk- och kunskapsanalysen
oftast korrekt och kan den i så fall ges
ett högt bevisvärde?

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

Det är svårt att svara på den frågan,
eftersom flera faktorer kan påverka
hur analytikern bedömer den asylsö
kandes språk, dialekt och lokalkänne
dom om till exempel en viss stad.
En faktor är analytikerns kunskap
om språk, dialekt och lokalkännedom.
Det kan ha att göra med analytikerns
allmänbildning, språkliga utbildning
och erfarenhet av att resa i olika områ
den eller länder.
En annan faktor är hur pass rent
geografiskt utspritt ett språk eller en
dialekt är; i vissa fall kommer den asyl
sökande från ett land med ett språk
som talas i flera länder (till exempel
arabiska) och i andra fall så kommer
den asylsökande från ett land med fle
ra officiella språk (till exempel tigrinja,
engelska och arabiska i Eritrea).
En tredje faktor just vad gäller Soma
lia är att det somaliska språket har för
ändrats och utvecklats på grund av att
det påverkats av nomadism, klansys
tem samt regional mobilitet och folk
vandringar4.
Listan av olika faktorer som påver
kar analytikerns bedömning kan göras
lång. Ibland stämmer analytikerns be
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Debatt

– inte någon exakt vetenskap
dömning av var den asylsökandes
språk geografiskt hör hemma inte över
ens med var klienten hävdar att han/
hon hör hemma. Då bör ombudet för
söka angripa bedömningen på olika
sätt för att tillvarata klientens intresse
av att bevisa hemvisten.
Ett sätt är att, med klientens sam
tycke, kontakta en auktoriserad tolk
och be tolken noggrant analysera analy
sen (som domstolen lätt kan skicka på
cd till ombudet) själv för att sedan, om
hans bedömning stämmer överens med
vad klienten hävdar, begära att han ska
höras som sakkunnig under den munt
liga förhandlingen eller, om domstolen
inte beviljar någon muntlig förhandling
eller inte låter tolken höras under för
handlingen, till domstolen lämna in ett
av tolken skrivet sakkunnigutlåtande.
Ett annat sätt är att, också med klien
tens samtycke, kontakta klientens
eventuella släktingar och bekanta som
kan styrka klientens hemvist. Dessför
innan bör vittnena, under möte med
klient och tolk, ringas upp så att det
kan kontrolleras exakt vad de kan styr
ka och hur de själva kan identifiera sig
inför domstolen. Om ett vittnes identi
tet är styrkt, kan dess vittnesmål ofta
tillmätas särskild vikt.
Ett tredje sätt är att fråga klienten
om han/hon kan ta fram andra hand
lingar som kan klarlägga hemvisten
(och/eller identiteten och/eller asylskä
len). Rättschefen på Migrationsverket

har i ett så kallat rättsligt ställningsta
gande skrivit att andra handlingar
(som inte ensamma är tillräckliga för
att klarlägga identiteten men kan vara
en del av en samlad bedömning) än
utrikespass kan anses vara godtagbara.
Det kan vara till exempel inrikespass,
id-kort, medborgarskapsbevis, födelse
attest, militärbok, körkort, betyg, vig
selbevis, bankbok och sjömansbok5.
Dessa handlingar kan, beroende på
vad som framgår om var de till exem
pel är utfärdade, sedan ibland använ
das som bevis för att försöka klarlägga
hemvisten om till exempel den asylsö
kande visar betyg som är utfärdade
från en viss skola i en viss stad. Om
handlingarna är fotoförsedda och inte
av alltför enkel beskaffenhet (till exem
pel försedda med särskild stämpel el
ler dylikt), är de oftare starkare bevis
på så sätt att de lättare går att samman
koppla med den asylsökande.
Listan på vilka sätt analytikerns be

dömning kan angripas kan också göras
lång och här nämndes endast några
exempel.
Så, är då en språk- och kunskapsana
lys ett bra bevismedel med ett högt be
visvärde? Om analytikern är mycket
utbildad och har mycket kunskap samt
beaktar ovannämnda faktorer, så kan
man teoretiskt tänka sig att resultatet
blir korrekt, men det är ändå inte sä
kert. Anledningen till detta är att det

inte rör sig om någon exakt vetenskap
och att det är svårt att under några få
minuter lyssna på den asylsökandes
språk och lokalkännedom för att bedö
ma den asylsökandes hemvist. Det är
dessutom inte rimligt att en analytiker
ska förväntas ha så bred kunskap så
han/hon ska känna till till exempel alla
dialekter eller alla välkända platser i en
viss stad för att inte tala om i ett helt
land. Det vore dock bra om analytiker
na genomgår fortbildning inom sina
respektive språk med mera och tar hän
syn till de ovannämnda faktorerna inn
an de skriver sina bedömningar. För att
tillvarata klientens intressen och för att
bevara rättssäkerheten bör sedan be
dömningarna ingå som en del av en
samlad bedömning av allt bevismaterial
och tas med en nypa salt. Det handlar
ju om en analytikers enskilda bedöm
ning, inte om någon exakt vetenskap.

Doris Singh.

Doris Singh
Jur. kand. och biträdande jurist
1 Migrationsverkets ”Handbok i migrationsärenden”, s. 532, senast uppdaterad 2012-05-02.
2 http://www.migrationsverket.se/
info/2649.html , senast ändrad den 26
januari 2012.
3 Migrationsöverdomstolens dom av
den 24 februari 2011 i mål nummer UM
10061-09.
4 Migrationsverkets landinformation,
lifos nr. 25619 s. 8 och 17.
5 Migrationsverkets landinformation,
lifos nr. 26987 s. 4 (RCI 07/2012).
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Aktuellt

Födelsedagsmingel för
generalsekreteraren
Söndagen den 26 augusti inbjöd Advokatsamfundets ordförande till en mottagning för generalsekreterare Anne Ramberg,
som fyllde jämnt.
Advokater, företrädare för rättsväsendet och Advokatsamfundets personal samlades i regnet i Advokatsamfundets hus på
Djurgården i Stockholm för att uppvakta generalsekreteraren.

Morgan Johansson, ordförande i
Justitieutskottet och Karin Lindell,
f.d. riksrevisor.

Advokatsamfundets ordförande
Claes Zettermarck och samfundets
före detta ordförande advokat Axel
Calissendorff.

Anne Ramberg och Advokatsamfundets förre ordförande advokat Tomas
Nilsson. Justitiekansler Anna Skarhed syns i bakgrunden.

Chefs-JO Elisabet Fura och
advokat Kent Hägglund.

Departementsrådet Per Lennerbrant, advokat Jens Ericsson-Rindö och
statssekreteraren Magnus Graner.

Förre hovrättspresidenten Johan
Hirschfeldt.

Vännerna firade Sten Heckscher
Sten Heckscher, före detta
statsråd, statssekreterare, rikspolischef, kammarrättspresident, utredare samt justitieråd
och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, fyllde 70
år under sommaren. Den 23 augusti, firades han av vännerna
inom advokatkåren och rättsväsendet, när dessa överlämnade
en vänbok till Sten Heckscher.
I vänboken medverkar 37
vänner och före detta kolleger
till Sten Heckscher. De flesta av
författarna fanns också på plats
i Advokatsamfundets styrelserum för att lämna över boken.
Förre hovrättspresidenten
Johan Hirschfeldt inledde kväl46

Sten Heckscher med vänboken (till vänster). Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg beskrev Sten Heckscher som en sann advokatvän.

len med att diskutera ett konstitutionellt problem som engagerat Sten Heckscher, nämligen
förhållandet mellan regeringens rätt att styra över statens

verksamhet och myndigheternas självständighet.
Efter Hirschfeldt talade före
detta statsrådskollegan Laila
Freivalds till Sten Heckscher.

Hon berättade om deras gemensamma historia, om Sten
Heckschers skickliga ledarskap
för olika verksamheter och om
hans ständiga sökande efter
nya uppgifter och utmaningar.
Vänboken överlämnades
sedan av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, som
betonade att Sten Heckscher
inte bara är en god ledare och
en skicklig jurist, utan också
en god vän och en snäll människa.
– Jag är hedrad och rörd, men
framför allt väldigt glad, sa Sten
Heckscher när han mottog sitt
exemplar av boken, inbunden i
skinnband.
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Aktuellt
Nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen utnämnde den 30
augusti Elisabeth Rynning och
Thomas Bull (bilden) till
justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Elisabeth Rynning är
professor i medicinsk rätt
vid Uppsala universitet.
Hon har varit expert och
sakkunnig i ett flertal offentliga
utredningar och är författare
till ett stort antal vetenskapliga
verk, både nationellt och internationellt. Hon är ledamot i
Vetenskapsrådets expertgrupp
för forskningsetik och hon har
också haft flera uppdrag inom
europeiska forskningsprojekt,
främst avseende integritetsskyddsfrågor. Elisabeth Rynning tillträder tjänsten som justitieråd den 15 oktober 2012.
Thomas Bull är professor i

Femårsjubileum
för MR-kurs
Den 3–7 september samlades 13 advokater från bland
annat Kenya, Indien, Turkiet
och Malawi, liksom svenska
advokater, i Malmö för att
lära mer om hur man praktiskt kan arbeta för mänskliga rättigheter. Det var femte året som Mannheimer
Swartling och Raoul Wallenberg-institutet höll sin kurs
”Developing a Human Rights
Tool Box”. Speciellt för årets
kurs var att alla deltagare
medverkat vid någon av de
tidigare kurserna. I år samlades de för att delge varandra
sina olika erfarenheter av att
arbeta för mänskliga rättigheter. I kursen ingick även
workshops, föreläsningar
och studiebesök.

konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Han har varit
expert i flera offentliga
utredningar och har skrivit många vetenskapliga
verk, främst inom konstitutionell rätt. Han är
ledamot i Riksrevisionens
vetenskapliga råd och
Advokatsamfundets överklagandenämnd. Thomas Bull tillträder tjänsten som justitieråd
den 1 januari 2013.
Regeringen utnämnde
samtidigt Henrik Jermsten till
justitieråd och avdelningsordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Jermsten är sedan
år 2006 justitieråd i Högsta
förvaltningsdomstolen. Henrik
Jermsten tillträder tjänsten
som avdelningsordförande i
HFD den 1 oktober 2012.

Familjerättskollegiet
inbjuder till möte
Familjerättskollegiets nästa
möte kommer att äga rum torsdagen den 22 november 2012
kl. 18.00 på Piperska Muren.
Föredragshållare då är professorn i välfärdsrätt vid Ersta/
Sköndals högskola Johanna
Schiratzki, som talar med utgångspunkt från sin bok
”Mamma och pappa inför rätta”. Anmälan till mötet skall ske
senast den 14 november 2012,
genom insättning av 500 kronor till advokaten David Massis
plusgirokonto med nummer
30 32 24-0. Utbildningstid för
aktiviteten är cirka 1 timme.
Intyg erhålles.
Eventuella frågor kan ställas
till advokaten Cecilia Runesson
på telefon 08-21 48 84, eller till
Birgitta Hållenius på telefon
08-31 00 08.

ODEVALL ADVOKATBYRÅ AB
Göteborg

Vi söker två advokater
för delägarskap.

Tel: 031-20 06 30
Mail: gibbons@odevall-law.se / evenas@odevall-law.se

Allt som
rör Volvo.
Och lite till.
Medlem i Advokatsamfundet?
Vi är dina kontaktpersoner hos Bilia
– välkommen att prata tjänstebil med oss!

Ingela
Strand

Mattias
Berglund

Pernilla
Block

Daniel
Murath

Henrik
Johnsson

031-89 61 47
Göteborg

08-734 71 38
Stockholm

021-17 88 42
Västerås

0500-47 34 11
Skövde

040-31 14 09
Malmö

Mannheimer Swartling och Setterwalls SM-vinnare
Den 2 september avgjordes årets advokat-SM i fotboll. Vinnare i
damturneringen blev, precis som förra året, Mannheimer Swartling
advokatbyrå. I herrturneringen segrade Setterwalls.
Läs mer på www.advokat-sm.se.

Advokaten Nr 7 • 2012

bilia.se

47

Aktuellt
Hildary Månadsmöte september

Politiska viljan viktigast
En europeisk överinstans behövs
för att skydda de mänskliga rättigheterna. Det framhöll Elisabet
Fura när hon gästade Hildary i september.
Den tidigare svenska domaren i Euro
padomstolen, Elisabet Fura, hälsades
välkommen till Hildarymötet i Svea
hovrätts lokaler av hovrättspresiden
ten Fredrik Wersäll. Efter nio år i Stras
bourg är hon sedan juni 2012 chefsjus
titieombudsman och inledde kvällen
med att betona att åsikterna som fram
fördes var hennes högst personliga och
inga officiella ståndpunkter.
– Europadomstolen är en fantastisk
arbetsplats med många intressanta
människor, där man lär sig mycket, åk
dit om ni får chansen, uppmanade Eli
sabet Fura. Men påpekade samtidigt
att det är skönt att arbeta på svenska
igen då det är en anspänning att ut
trycka sig på främmande språk.
Domstolen hon lämnade i somras
har betydligt fler kvinnor och yngre
ledamöter än när hon började, ett ut
tryck för en politisk satsning och med
vetenhet. Det är också en institution
som ofta kritiseras, ibland för att den
är för klåfingrig och radikal, ibland för
att den inte är tillräckligt progressiv.
– Så länge kritiken kommer från alla
håll får man förmoda att domstolen gör
något rätt och fyller en viktig funktion.

48

Hovrättspresident
Fredrik Wersäll
tillsammans med
chefsjustitie
ombudsman
Elisabet Fura.

Fura berörde bland annat dess ba
lans som 1 april uppgick till oaccepta
bla 149 450 mål och vad som gjorts och
görs för att reformera arbetssätten.
Ännu tuffare

– Jag tror man måste vara ännu tuffare
än tidigare och jobba vidare med idén
om pilotmål. Med 800 miljoner män
niskor plus besökare är det intellektu
ellt oärligt att värna den individuella
klagorätten som blir lite eller inget värd
om man måste vänta fem år eller läng
re på en dom.
Ett allt mer uppskruvat tonläge och
ilska mot domstolens agerande på sist
one inte minst från brittiskt håll bemöt
te hon så här:
– Storbritannien var fel ute då de
blev upprörda över domen som slog
fast att det att automatiskt neka fängs
lade rösträtt strider mot deras mänsk
liga rättigheter. Men ofta målar dom
stolen in sig i hörn, exempelvis vid

migrationsmål då ny dokumentation
tillkommit sedan ärendet prövades i
hemlandet, då blir Europadomstolen
inte bara sista utan även första instans.
Efter att ha tittat i backspegeln och
bedömt dagens situation beskrev Elisa
bet Fura en positiv framtid för Europa
domstolen, men betonade att man
måste se till att den får utveckla praxis
och inte drunknar i ärenden den inte
är speciellt bra på som exempelvis
vårdnadsprocesser.
Implementeringen av Europakon
ventionen är en politisk process med
ett juridiskt ramverk enligt Fura, som
kallade påståenden att domstolsjuris
ter lägger sig i sånt som folket genom
sina valda politiker borde få bestämma
för orättvisa.
Inga röster

– Domarna har fått sina mandat via par
lamenten. På nationell nivå är det lag
stiftaren, det vill säga parlamenten,
som ska se till att lagarna är i ordning så
folk inte behöver klaga till Strasbourg!
Konstaterade Elisabet Fura som av
slutade föredraget med att berätta om
några mål hon speciellt kom ihåg. Det
ena rörde en dömd fransk mördare
som suttit 41 år i fängelse.
– Man vinner inga röster på att stå upp
för fängelsekunders mänskliga rättighe
ter, därför behövs Europadomstolen.
Per Johansson
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För dig som är medlem i Advokatsamfundet:

Nya A-klassen.
Pulsen av en ny generation.
Välkommen in till Mercedes-Benz för en provkörning.
Vi finns i Akalla, Danderyd och Kungens Kurva.
Pris inkl. moms från 214 900 kr
Förmånsvärde från 1 495 kr/mån*

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet. Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8-6,1 l/100km, CO2 98-143g/km. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.
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Mercedes-Benz Stockholm
AKALLA: Kottbygatan 4, Akalla. Telefon 08-477 22 00
DANDERYD: Ryttarvägen 4. Danderyd. Telefon 08-477 25 00
Öppet: Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15
www.mercedes-benz.se/stockholm

Smista Allé 42, Kungens Kurva. Tel 08-410 30 400
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15
www.vehobil.se

NU ÄR VI KLARA
Vi har suttit på din stol. Vi har lyssnat över din axel. Vi har
ställt envisa frågor. Vi har pratat med dina kollegor. Vi har sett
vad som behövs för att skapa nästa stora språng för dig som är
praktiserande jurist. Vi har tagit fram kärnan i gällande rätt.
Lexino - Rättsanalyser öppnar för ett nytt sätt att jobba. Rakt på
sak, med en kort och koncis bild av det aktuella rättsläget och
argumenten som ger dig ett övertag i varje mål.
Läs mer på karnovgroup.se/lexino
Lexino - Rättsanalyser
Det börjar nu.

Aktuellt
Hur kan advokater utgöra skillnad?
– Det är uppenbart hur humanjurister
kan hjälpa utsatta, men inte lika tydligt
inom affärsjuridiken. För mig är det
dock kanske ännu viktigare där efter
som man jobbar med enormt viktiga kli
enter som kan påverka väldigt mycket.
Jag anser att vi har ett ansvar att hjälpa
företagen handla etiskt.
– Det finns CSR-konsulter i dag (Cor
porate Social Responsibility) men ad
vokatbyråerna har varit dåliga på att
erbjuda etisk rådgivning. Etik borde
genomsyra alla råd vi ger. Vad säger la
gen och vad är etiskt riktigt? Advoka
ter vill gärna ha något att luta sig mot.
Och nu finns ett ramverk från 2011 ”Gui
ding Principles on Business and Human
Rights” framtaget av professor John
Ruggie på FN:s mandat som vi kan ha
som ledstjärna.
– Många byråer har pro bono-verk
samhet, men för att öka trovärdigheten
bör CSR genomsyra hela verksamheten.
Jag tror även att det är nödvändigt för att
locka de största talangerna. Det har vi
sat sig att pengar inte är en lika stark
drivkraft för medarbetarna som att kän
na mening i det de gör och bidra till sam
hällets bästa.

Månadens advokat Michael Wernstedt

”Alla kan göra skillnad”
Diplomaten Raoul Wallenberg, som
räddade tiotusentals judar från
förintelsen i Budapest 1944-1945,
skulle ha fyllt etthundra i år. Han
avled sannolikt i sovjetisk fångenskap. Michael Wernstedt är advokat och aktiv i Raoul Wallenberg
Academy. Han är dessutom Raoul
Wallenbergs systers barnbarn.
Varför ska vi minnas Raoul Wallenberg?
– Han är en inspirationskälla som per
sonifierar möjligheten att göra skillnad
här i världen. Ingen kan göra allt, men
alla kan göra något, det är en viktig lär
dom från hans liv. Vi står inför enorma
utmaningar i dag och när det kan vara
lätt att känna sig apatisk inför vidden på
dessa är det extra viktigt att minnas en
modig man som Raoul. Han använde
alla möjligheter för att rädda människor
och gjorde mycket mer än vad som för
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väntas av en diplomat, säger Michael
Wernstedt om sin mormors bror.
Vad gör ni i akademin?
– Syftet är att bidra till utvecklingen
av morgondagens ledare, låta dem in
spireras av Raouls gärning och förstå hans sätt att möta problem. Vi har äg
nat 70 år åt att försöka ta reda på vad
som hände och 30 att minnas och hedra
honom. För 10 år sedan förstod vi att vi
måste se framåt, hur Raoul kan vara en
förebild för ungdomar, och startade då
tillsammans med M-gruppen en ledar
skapsutbildning.
Har du användning för din advokatbakgrund i akademin?
– Jag har nytta av den i allt jag gör. Ju
ridiken är min specialitet och det jag kan
bidra med i olika sammanhang. Metodi
ken vi jurister har för att angripa pro
blem är ytterst värdefull.

”Många
byråer har
pro bonoverksamhet,
men för att
öka trovärdigheten bör
CSR genom
syra hela
verksam
heten”

Har du träffat några som räddades av Raoul Wallenberg?
– Flera, det har varit starka möten och
fantastiskt att se hur många som inspire
rats av honom. Jag tänker bland annat
på den amerikanske kongressledamo
ten Tom Lantos som jag praktiserade
hos i Washington DC. Han startade Con
gressional Human Rights Caucus som
sedermera bytte namn till Tom Lantos
Human Rights Commission för att stöd
ja och försvara internationellt erkända
mänskliga rättigheter. Tom Lantos, som
nu gått bort, berättade att det var hans
sätt att föra Raouls anda vidare och be
tala tillbaka vad han fick av Raoul när
denne räddade honom och hans fru i
Budapest.
Hur ser du på betydelsen av Raoul
Wallenberg-året 2012?
– Det är en upprättelse för hans insat
ser och ingen hemlighet att Sveriges in
sats i samband med hans försvinnande
var fatal. Men nu görs oerhört mycket.
Min förhoppning är att man lyckas nå ut
till många unga människor så de kan in
PJ
spireras av Raoul Wallenberg.
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defrihetsregleringens hörnstenar – bland
annat meddelarskyddet, förbudet mot
censur, den ansvarige utgivarens ställning,
offentlighetsprincipen, yttrandefrihetsbrott
och den speciella tryckfrihetsprocessen.
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Titel: Yttrandefrihetsgrundlagarna
Författare: Hans-Gunnar
Axberger
Förlag: Norstedts juridik
Skyddet för yttrandefriheten i Sverige är förankrat i
Tryckfrihetsförordningen,TF,
som har mer än 200-åriga traditioner, och i
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL som trädde i kraft 1992. Boken beskriver reglernas
bakgrund och innehåll. Med utgångspunkt
i lagtexten följer framställningen yttranMänskliga
rättigheter
¤¤
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Ny litteratur i urval
Tryckår: 2012 om inte annat
anges.
Almgren, Karin: Skatteprocessen / Karin Almgren, Börje
Leidhammar ( 2. uppl. Norstedts juridik. 256 s.)
Börsrätt / Robert Sevenius,
Torsten Örtengren, red.
(3. uppl. Studentlitteratur.
405 s.)
Carlson, Laura: The fundamentals of Swedish law : a guide
for foreign lawyers and
students (2. uppl. Studentlitteratur. 508 s.)
Elliot, Hans: Konkurspraktikan
2012 (Ny. utg. Limhamnsgruppen. 90 s.)
Elliot, Hans: Rekonstruktionspraktikan 2012 (Ny utg.
Limhamnsgruppen. 39 s.)
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder /
Ulf Bernitz m.fl. (12. uppl.
Norstedts juridik. 271 s.)
Folkrätten i ett nötskal / Ulf
Linderfalk, red. (2. uppl.
Studentlitteratur. 255 s.)
Fuhrman, Håkan: Lag och rätt
i trafiken (Studentlitteratur.
166 s.)
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VÄNBOK TILL STEN HECKSCHER
Sten Heckscher, som varit verksam
som statsråd, statssekreterare, utredare,
rikspolischef, kammarrättspresident och
ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen
fyllde 70 år under sommaren. I augusti fick
han motta en vänbok vid en tillställning på
Advokatsamfundet.
De 37 bidragen i vänboken, författade av vänner och kolleger, rör sig brett
kring juridik och politik och anknyter till
Sten Heckschers egna verksamhets-, och
intresseområden. Här finns personliga
betraktelser och reflektioner kring bland
annat domstolsväsendet i Sverige och
internationellt, domarrollen och domaretik,
polisorganisation och polisverksamhet,
Europadomstolens ställning och mänskliga rättigheter, juristers förhållande till
EU-rätten och språkfrågor. Redaktörer
för vänboken är Johan Hirschfeldt, Stefan
Lindskog, Anne Ramberg, Thomas Rolén
och Dag Victor.

KM PÅ ADVOKATBYRÅER
Hur Knowledge management (KM) och IT

Grauers, Folke: Ekonomisk
familjerätt (8. uppl. Karnov
Group. 285 s.)
Ingvarsson, Torbjörn: Ogiltighet och rättsföljd (Norstedts
juridik. 268 s. Institutet för
rättsvetenskaplig forskning
; 201)
Isenstam, Tomas: Offentlig
kontroll enligt livsmedelslagen (2. uppl. Studentlitteratur. 122 s.)
Knutsson, Margit: Redovisningsfrågor i skattepraxis /
Margit Knutsson, Claes Norberg , Per Thorell (3. uppl.
Iustus. 308 s.)
Kvart, Johan: Tvistlösning
genom skiljeförfarande : en
handledning till lagen om
skiljeförfarande / Johan
Kvart, Bengt Olsson (3. uppl.
Norstedts juridik. 267 s.)
Lundén, Björn: Testamentshandboken : hur du skriver
ditt testamente / av Björn
Lundén och Anna Molin (7.
uppl. Björn Lundén information. 175 s.)
Lundqvist, Ulf: Rättegången
vid internationella brottmålsdomstolar (Bokbyrån.
300 s.)

används på advokatbyråer i och utanför Europa är ämnet för den lilla antologin Practical strategies for effective law firm knowledge management (Universal-Publishers).
Den ger en inblick i det aktuella läget vad
gäller forskning och praktik i Nederländerna, Sverige, Spanien, Storbritannien och
USA. Syftet med boken är att ge inspiration och öppna upp en diskussion kring
hur byråerna på bästa sätt kan hantera och
organisera sin kunskap. Ett av bidragen är
skrivet av Ann Björk och Helena Hallgarn
som 2010 startade upp det juridiska konsultföretaget VQ, Virtual Intelligence.

AVSLUTAD TIDSKRIFT FÅR
EFTERFÖLJARE
Stockholm International Arbitration Report (SIAR) som gavs ut av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut i
samarbete med Juris Publishing i New
York, upphörde 2009. Förlaget Juris har nu
gett tidskriften en efterföljare i European
International Arbitration Review (EIAR).
Den nya tidskriften ska behandla aktuella
skiljemannarättsliga frågor ur ett europeiskt perspektiv.
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Magnusson Sjöberg, Cecilia:
Juridiken kring e-lärande /
Cecilia Magnusson Sjöberg,
Sanna Wolk (Studentlitteratur. 172 s.)
Mellqvist, Mikael: Processrätt
: grunderna för domstolsprocessen / Mikael Mellqvist
och Kristina Wirdemark (2.
uppl. Iustus. 175 s.)
Molin, Anna: Bouppteckning &
arvskifte : praktisk handbok
/ Anna Molin & Ulf Bokelund Svensson (7. uppl.
Björn Lundén information.
189 s.)
Nergelius, Joakim: Äganderätten som folkrättsligt
skyddad mänsklig rättighet
(Norstedts juridik. 133 s.)
Olsson, Anders R.: Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok
för journalister (7. uppl.
Studentlitteratur. 456 s.)
Olsson, Stefan: Redovisningsrätt : en introduktion (Norstedts juridik. 146 s.)
Petersson, Roger: Personuppgiftslagen i praktiken /
Roger Petersson, Klas Reinholdsson (5. uppl. Norstedts
juridik. 243 s.)
Ramberg, Jan: Allmän köprätt

/ Jan Ramberg, Johnny
Herre (6. uppl. Norstedts
juridik. 307 s.)
Renfors, Cecilia: Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd
: en kommentar / Cecilia
Renfors, Ebba Sverne Arvill
; under medverkan av Erica
Sverne (3. uppl. Norstedts
juridik. 470 s. Norstedts gula
bibliotek)
Råstam, Hannes: Fallet Thomas Quick : att skapa en
seriemördare (Ordfront.
403 s.)
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till
Anna Hollander (Norstedts
juridik. 463 s.)
Sandström, Torsten: Svensk
aktiebolagsrätt (4. uppl.
Norstedts juridik. 430 s.)
Wyatt and Dashwood’s European Union law / Alan Dashwood m.fl. (6. ed. Oxford :
Hart, 2011. 985 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.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.

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.

Samfundet
disciplinärende Beslut 2012
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 dvokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört
A
Tillsynsmyndigheten i konkurser innan förlikning ingicks i
återvinningstvist. Vidare borde beställning och leverans
av en tjänst, som mottagits av advokaten och dennes hustru, från ett bolag som var närstående till ett av konkursbolagen, inte skett. Varning.

Bakgrund

Advokat A har i egenskap av kon
kursförvaltare handlagt samman
lagt sex konkurser med anknyt
ning till Y och Z.
Anmälan

I anmälan, som inkom till Advo
katsamfundet den 20 september
2011, riktar Tillsynsmyndigheten i
konkurser (TSM) anmärkningar
mot A och anför i huvudsak föl
jande.
Förlikning

A är sedan december 2008 kon
kursförvaltare för konkursen i det
av Z ägda bolaget, Bolag I. I hand
läggandet av Bolag I:s konkurs
har A bland annat träffat en för
likning med Y och Bolag II som Y
är ställföreträdare i. Genom för
likningen avstod A från att göra
gällande mer än tio procent av ett
återvinningsanspråk på Y och Bo
lag II uppgående till ca 1,5 miljo
ner kr. Förlikningen ingicks utan
hörande av TSM. Skälet till förlik
ningen var att motparterna hade
bristande betalningsförmåga. En
kontroll har emellertid visat att
motparten till exempel hade flera
fastigheter belånade under tax
eringsvärdet. TSM har meddelat
förvaltaren att han borde ha gjort
en grundligare undersökning av
Y:s betalningsförmåga före ingå
endet av förlikningen.
Kunskap om bolag

Bolag II ägde till tillgångar som
användes i dotterbolaget Bolag
III:s rörelse. Bolag III försattes i
konkurs den 16 augusti 2010 och
A utsågs till konkursförvaltare.
Någon månad före Bolag III:s
konkurs flyttade Bolag II verk
samheten inklusive dess tillgångar till ett systerbolag, AB I.
Y var ställföreträdare och Z var
anställd även i det senare bolaget.
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Flytten av verksamheten var
känd av A.
Lönegaranti

A har fattat beslut om lönegaranti
för Y i Bolag I:s konkurs. Han har
även vid olika tillfällen fattat be
slut om lönegaranti för Z i kon
kurserna för AB II, AB III och Bo
lag III.
Tält

Skatteverket har, i samband med
granskning av AB I, upplyst TSM
om att det den 19 augusti 2010
levererats tjänster till A. Tjänster
na bestod i leverans och monte
ring av två partytält. Enligt Skat
teverket hade tjänsten enligt
prislista kostat minst 20 000 kr.
Det saknas faktura för tjänsten
hos AB I och leveransen är inte
bokförd. När TSM bad A om en
förklaring påstod han inlednings
vis att han hade betalat för tälten
på faktura. Han rättade dock se
nare sina uppgifter och medde
lade att han inte mottagit någon
faktura men att hans fru hade be
talat för tälten kontant. Han upp
visade ett kontantkvitto till styr
kande av att frun den 5
september 2010 betalat 15 000 kr
inklusive moms till AB I. Betal
ningen är enligt Skatteverket inte
på något sätt bokförd hos AB I.
Som förklaring till handhavandet
av kontanter i den storleksord
ningen uppgav A att hans fru dri
ver en rörelse från hemmet i vil
ken hon har behov av
kontantkassa. A hade god insikt i
de av Y och Z bedrivna rörelser
na. När A beställde partytälten
hade han haft flera konkurser där
Y varit ställföreträdare för kon
kursgäldenären och A var vid till
fället konkursförvaltare för ett
bolag vari Z var ställföreträdare.
A hade i tidigare och vid tillfället
för beställningen pågående kon

kursförvaltaruppdrag skyldighet
att granska Y:s och Z:s ekonomis
ka förehavanden i gäldenärsbola
gen med den opartiskhet som
konkurslagen kräver. A hade
dessutom vid ett flertal tillfällen
fattat beslut om lönegaranti för
de båda. Omständigheterna kring
beställningen av partytältet är
sådana att man skulle kunna ifrå
gasätta huruvida A i egenskap av
konkursförvaltare för närstående
bolag erbjudits ett förmånligare
pris. Det saknas emellertid anled
ning att ifrågasätta A:s uppgift om
att han har betalat ett marknads
mässigt pris. Det är dock TSM:s
uppfattning att A, mot bakgrund
av hans tidigare och pågående
uppdrag i Y:s och Z:s konkurser,
inte borde ha beställt ifrågavaran
de tjänst från bolaget. Vid accep
terandet av förvaltaruppdraget i
Bolag III:s konkurs stod A fortfa
rande i skuld till bolaget. A accep
terade uppdraget utan att anmäla
de omständigheter som kunde
föranleda jäv. Även om A inte kan
påstås ha uppsåtligen förfarit
orätt orsakade hans handlande
onödigt tvivel om hans opartisk
het som konkursförvaltare i kon
kurser med anknytning till Y och
Z.
Advokatens yttrande

A har i sitt yttrande, daterat den
19 september 2011, tillbakavisat
samtliga anmärkningar och an
fört i huvudsak följande.
Förlikning

I samband med konkursutred
ningen för Bolag I uppmärksam
made han att det fanns återvin
ningsbara transaktioner som
riktats mot dels Y och dels Bolag
II. Han gjorde bedömningen
att transaktionerna ifråga varit
återvinningsbara. Y och Bolag
II bestred i och för sig att trans
aktionerna skulle vara återvin
ningsbara, men blev efterhand
öppna för att diskutera en förlik
ning. Tillgångarna i konkursen
uppgick enligt bouppteckningen
till 25 741,81 kr. I samband med
diskussionerna kring en förlik
ning konstaterade han att betal
ningsförmågan för Y och Bolag

II var svag. Y hade under de se
naste åren varit restförd för be
tydande skatteskulder och hade
betalningsanmärkningar i enskil
da mål som legat på kronofogde
myndigheten. Y hade vidare in
gått prorieborgen för, dels Bolag
I:s skulder till C och C hade stämt
Y vid tingsrätten med ett kapital
yrkande om 476 000 kr respek
tive 361 000 kr. C hade vidare
reserverat sig för framtida skade
stånd mot Y för hyresskulder till
och med augusti 2015 med cirka
370 000 kr per år. Han bedömde
i övrigt att det inte funnits några
övervärden i Y:s tillgångar. Dessa
omständigheter låg till grund
för nivån på den träffade förlik
ningen. Beträffande Bolag II var
han i kontakt med bolagets redo
visningskonsult och fick informa
tion utvisande bolagets bristande
betalningsförmåga. Förliknings
likviden om 212 166 kr betalades
efter ett flertal påminnelser lång
tid efter det att förlikningsavta
let förfallit till betalning, vilket
förhållande ytterligare bekräftar
att parterna haft bristande be
talningsförmåga. Han har inte
något minne av att han hade kon
takt med tillsynsmyndighetens
dåvarande handläggare av kon
kursen, men återvinningstrans
aktionerna och förlikningen har
redovisats i förvaltarberättelsen
och halvårsberättelserna. Det är
hans uppfattning att förlikning
en som träffats varit förmånlig
för konkursboet. Genom denna
kunde omkring 212 000 kr delas
ut till borgenärerna i konkur
sen. Förlikningen innebar även
att han inte behövde driva åter
vinningsanspråken i en rättslig
process, som hade kunnat vara
förenat med höga processkost
nader, som det inte funnits täck
ning för i konkursboet.
Kunskap om bolag

Bolag II ägde inventarier, som
hyrts ut till dotterbolaget Bolag
III. Bolag III var i princip ett per
sonalbolag som bedrev uthyr
ningsverksamhet av tält. Detta
förhållande var känt för honom.
Han hade dock inte någon när
mare insyn i Bolag II:s förhållan
Advokaten Nr 7 • 2012

Samfundet
de till AB I. Han hade vidare inte
närmare granskat AB I:s verksam
het och hur denna bedrivits, mer
än att de också bedrivit uthyr
ningsverksamhet av tält.

höll kvitto för detta. Han har ing
en kännedom hur detta redovisa
des i aktuella bolag.
Ytterligare skriftväxling
har förekommit i ärendet

Lönegaranti

Respektive bolag hade en lönead
ministration och en anställd som
hade hand om lönehanteringen.
Samtliga som erhöll lönegaranti i
respektive konkursbolag arbeta
de i dessa. I samband med beslut
om lönegaranti erhöll han under
lagen från respektive bolags löne
administration och löneansvarig,
vilket låg till grund för de beslut
om lönegaranti som fattades. Det
uppkom inte under lönegaranti
hanteringen någon misstanke om
att de uppgifter som erhållits från
respektive bolag skulle vara felak
tiga. Inte heller i övrigt framkom
några indikationer på att löne
uppgifterna skulle ha varit felak
tiga.
Tälthyra

Enligt regler om god advokatsed
får ekonomiska transaktioner
mellan en advokat och dennes
klient inte förekomma om sådana
inte följer av uppdraget. Om kli
enten driver rörelse, får dock
normala transaktioner inom ra
men för klientens rörelse ske. I
förevarande fall hyrde hans hus
tru ett tält av ett tältuthyrningsfö
retag på marknadsmässiga vill
kor. I samband med att tältet
ifråga avhämtades erlade hans
hustru kontant betalning och er

------------------------------En prövningsavdelning inom Sve
riges advokatsamfunds disciplin
nämnd beslutade den 16 februari
2012 att utredningen i ärendet
inte visade att A brutit mot god
advokatsed. Anmälan föranledde
därför inte någon åtgärd.
------------------------------I beslut den 15 mars 2012 har
Justitiekanslern påkallat åtgärd
enligt 42 § tredje stycket i Ad
vokatsamfundets stadgar. Av
Justitiekanslerns beslut framgår
bl.a. följande. Av handlingarna
i ärendet framgår att A varit för
ordnad som konkursförvaltare i
sammanlagt sex konkurser med
anknytning till far och son, Y och
Z. Fadern har varit ställföreträ
dare för konkursgäldenären i
fem av konkurserna och sonen
ställföreträdare för gäldenären i
den sjätte.
Tillsynsmyndigheten i konkur
ser (TSM) har i anmälan riktat kri
tik mot A i främst två avseenden
nämligen dels att A i egenskap av
konkursförvaltare i Bolag I:s kon
kurs (ett bolag ägt av Z) – utan att
iaktta skyldigheten i 7 kap. 10 §
konkurslagen (1987:672) att först
höra TSM – har ingått en förlik
ning innebärande att konkursför
valtaren avstod från att göra gäl
lande mer än 10 % av ett

återvinningsanspråk på Y och ett
bolag i vilket denne var ställföre
trädare uppgående till ca
1 500 000 kr, dels att A inte har
iakttagit skyldigheten enligt
7 kap. 1 § fjärde stycket konkurs
lagen att till TSM omedelbart an
mäla omständigheter som kan
medföra jäv – i detta fall att A eller
dennes fru hade beställt en tjänst
från ett konkursbolagen närstå
ende bolag – innan A accepterade
ytterligare ett förvaltaruppdrag i
ett bolag som hade anknytning
till familjen Y och Z. A har i sina
skrifter i ärendet inte ifrågasatt
TSM:s uppgift att förlikningen in
gicks utan TSM:s hörande och att
han inte informerat TSM om den
transaktion som ingåtts med ett
bolag inom den aktuella ägarkret
sen.
Justitiekanslerns bedömning:
Det råder i ärendet inte några oli
ka uppfattningar i frågan om sam
råd har skett med liksom om in
formation har lämnats till TSM i
aktuella avseenden. Att konkurs
förvaltare iakttar konkurslagens
bestämmelser om samråd och
information är av grundläggande
betydelse för att TSM ska kunna
utöva den tillsyn på konkursom
rådet som TSM har anförtrotts av
lagstiftaren. Redan av denna an
ledning anser Justitiekanslern att
anmälan bör prövas av disciplin
nämnden. Justitiekanslern finner
därmed skäl att påkalla åtgärd av
disciplinnämnden mot A.
A har i yttrande daterat den 28
mars 2012 till Advokatsamfundet

meddelat att han inte har något
ytterligare att anföra i sak.
Nämndens bedömning och
beslut

Enligt 7 kap. 10 § konkurslagen
skall förvaltaren i viktigare frågor
höra Tillsynsmyndigheten (TSM)
och särskilt berörda borgenärer,
om det inte föreligger hinder mot
detta. I förarbetena angavs som
exempel på viktiga frågor väck
ande av återvinningstalan eller
annan talan angående inte obe
tydligt belopp. Det är ostridigt att
A ingått förlikning i en återvin
ningstvist utan att först ha hört
TSM. Härigenom har han åsido
satt sina plikter som advokat.
Vidare har A sedan december
2008 varit konkursförvaltare i ett
antal bolag med anknytning till
far och son, Y och Z. Ett par av
dessa konkurser pågick i augusti
2010 då A och hans hustru mot
tog leverans av en tjänst som be
ställts från ett bolag som var när
stående till ett av
konkursbolagen. Mot bakgrund
av konkursförvaltaruppdragets
natur är det uppenbart att be
ställningen och leveransen inte
borde ha skett. Genom sitt age
rande har A allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A var
ning enligt 8 kap. 7 § andra styck
et rättegångsbalken.
Vad som i övrigt har förekom
mit i ärendet föranleder ingen
åtgärd. n
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Advokaten borde ha tillgodosett klientens önskemål att
få ut kopior av handlingarna i akten. Erinran.

Bakgrund

Advokat A var ombud för X. Strax
före huvudförhandling i det aktu
ella målet ville X byta ombud.
Anmälan

I anmälan, som kom in till Advo
katsamfundet den 23 november
2011, riktar X anmärkningar mot
A och anför i huvudsak följande.
Enligt överrenskommelse den
4 augusti 2011 med advokat A
skulle hon påföljande dag, den 5
augusti 2011, hämta sin personakt
för att vidarebefordra den till sitt
nya ombud. När hon kom till ad
vokatkontoret den 5 augusti med
delade sekreteraren att hon inte
fick med sig akten trots överens
kommelsen. Hon fick stryka en
del av sin skriftliga bevisning in
för huvudförhandlingen eftersom
hon per den 26 september 2011
fortfarande inte fått ta del av ak
ten eller erhållit kopia på begärda
handlingar. Det var mycket tids
ödande och kostsamt att på nytt
försöka införskaffa de handlingar
A nekade lämna ut. Hon fick be
tala sitt nya ombud för att försöka
få ut akten. A fakturerade för för
beredelser inför huvudförhand
ling men vägrade lämna ut upp
lysningar kring dessa
förberedelser.

A meddelade den 4 augusti
2011 att hennes upparbetade
kostnader var ungefär halva be
loppet av hennes rättskydd, ca
75 000 kr, så att hon kunde byta
ombud och kvarvarande pengar
skulle räcka till nytt ombud och
huvudförhandling. A fakturerade
dock mer än vad som överens
kommits och rättskyddet räckte
därmed inte till huvudförhand
lingen.
Advokatens yttrande

A har i sitt yttrande, daterat den 2
december 2011, tillbakavisat
samtliga anmärkningar och an
fört i huvudsak följande.
X meddelade den 4 augusti
2011 att hon avsåg att byta om
bud. Det skäl X uppgav var inte
att hon var missnöjd med hennes
sätt att handlägga ärendet utan X
uttryckte sin tacksamhet för det
arbete som var nedlagt. Den ad
vokat hon valt att anlita var enligt
X specialiserad på PAS och som X
trodde att hon kunde komma att
anklagas för. X fick omgående be
sked att hon befann sig på semes
ter och skulle vara åter den 15 au
gusti 2011. Hon hade under
semestern fortlöpande kontakt
med sin sekreterare och fick in
formation om X:s beslut. Då det

enligt hennes uppfattning är an
geläget att vidmakthålla goda kli
entrelationer åkte hon ner till
kontoret (10 mil) och gick igenom
X:s akt. X fick besked att de pär
mar X nedlämnat i samband med
att ärendet påbörjades kunde
hon avhämta men att akten som
bestod av flera hundra sidor inla
gor, e-post, skrivelser etc. var för
omfattande för att åter kopieras.
X hade under ärendets gång fått
kopior på alla handlingar, ibland
mer än en gång. X erbjöds att
komma och gå igenom akten och
precisera vad det var hon önska
de för ytterligare kopior. Detta
erbjudande framställdes vid ett
par tillfällen. X valde att avstå.
Det nya ombudet, advokaten B,
gjorde gällande att det var hen
nes skyldighet att lämna ut även
sin egen akt till X. De har olika
uppfattning i denna fråga och har
uppenbarligen också fått olika
besked från Advokatsamfundet.
Hon vidhåller att hon inte är skyl
dig att lämna ut sina anteckning
ar, sakframställningsstolpar, plä
deringsstolpar, noteringar vid
kontakter med vittnen etc.
X:s ärende var utsatt till huvud
förhandling redan hösten 2010
men en förlikning träffades och
ny huvudförhandling skulle ha
ägt rum i mars 2011. På grund av
att sonen tillsammans med för
äldrarna hamnade på utrednings
hem flyttades denna förhandling
fram.
X tillskrev sitt försäkringsbolag
och gjorde gällande att hennes

kostnadsräkning var oskälig. X
fick information om att hon för
sökt hålla nere räkningen och för
säkringsbolaget ansåg att ersätt
ningen var skälig. Därefter
föreslog X att de skulle dela på
självrisken men ett erbjudande
om en avbetalning var så långt
hon var beredd att sträcka sig.
Ytterligare skriftväxling
har förekommit i ärendet
Nämndens bedömning och
beslut

En advokat är skyldig att lämna ut
klientens handlingar om klienten
ber om detta. Någon skyldighet
att lämna ut advokatens interna
arbetsmaterial finns inte, men i
övrigt är skyldigheten att lämna
ut de handlingar akten innehåller
fullständig och omfattar således
inte bara sådana handlingar som
klienten tillfört utan också mot
partsinlagor, korrespondens, in
tyg, domar m.m. Advokaten har
rätt till skälig ersättning för kopie
ring och eget arbete med anled
ning av klientens begäran.
A borde ha tillgodosett X:s öns
kemål att få ut kopior på hand
lingarna i akten, alldeles obero
ende av att det var fråga om ett
omfattande material. Genom att
inte göra detta har A åsidosatt
sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A er
inran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
Vad som i övrigt förekommit
föranleder ingen åtgärd. n

D������� ���� � ��������������. När du för en klients räkning vill förbättra och
säkra bevisningen som skall användas i en internutredning eller rättsprocess,
till exempel angående misstänkta angrepp på företagshemligheter eller andra
typer av oegentligheter, behövs ofta en opartisk IT-forensisk utredning som
kompletterande bevisning av användaraktiviteter i form av digitala spår.
Combitech har erfarenhet och kompetens för att säkerställa digitala spår på
datorer, servrar och mobiltelefoner med beprövade metoder och levererar
rapporter med hög integritet och kvalitet.
Kontakta Göran Fornbrandt på Combitech för rådgivning.
Telefon: 08-580 857 14
goran.fornbrandt@combitech.se

��������� är ett av Sveriges större konsultföretag, som kombinerar teknik, miljö och säkerhet.
Företaget har ca 1200 medarbetare på ﬂer än 20 orter i Sverige och Norge, och ingår i Saab-koncernen.
Inom informationssäkerhet har vi ﬂer än 100 konsulter, vilket gör oss störst i Norden.
På www.combitech.se får du veta mer.
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Samfundet
Nya ledamöter
den 31 augusti 2012
Charlotte Andreasson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Christian Arnbom, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm
Magnus Bengtsson, Advokatbyrån Ranstam & Partners
AB, Malmö
Lars Bentley, Advokatfirman
Ålhed AB, Nacka
Ann-Louise Berndtzen, Foyen
Advokatfirma AB, Göteborg
Lisa Björk, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
David Björne, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat
KB, Stockholm
Mathias Blomberg, Igne Juristbyrå AB, Umeå
Sara Boklund, Advokathuset
Brämberg & Rydén HB, Lund
Minna Boström, Advokatfirman Sweger AB, Stockholm
Jakob Broman, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm
Babak Dadvar, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Mats Dahlberg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm
Lisa Dybeck, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Jonas Edward, Advokatfirman
Fylgia KB, Stockholm
Johan Elfström, Advokaterna
Liman & Partners AB, Stockholm
Jenny Elofsson, Time Advokatbyrå KB, Stockholm
Anna Mirek Engström, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Jan Eriksson, Alrutz‘ Advokatbyrå AB, Stockholm
Carl Fahleryd, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö

Alain Farana, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Mattias Giselsson, Advokatfirman Delmar Henrysson,
Landskrona
Malin Gustafsson, Alrutz‘ Advokatbyrå AB, Stockholm
Amin Hadj-Abderrahmane,
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm
Therese Hallbergson, Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Maria Hanbo, Advokatfirman
Oebergs AB, Stockholm
Tora Hansjons, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Emilie Hillert, Process Advokatbyrå Hillert Hurtig Massi
HB, Stockholm
Christian Holmberg, Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm
Rickard Hulling, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB, Göteborg
Matthias Johansson, Advokatfirman Delphi i Göteborg
KB, Göteborg
Pär Johansson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Henrik Jäger, Sandart &
Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Jessica Karlsson, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm
Linda Karlsson, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Mikael Knutsson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB,
Göteborg
Pernilla Larsson, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping
Inga-Sara Liljedahl, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
David Lindberg, Advokatfir-

man Allians H Nilsson AB,
Karlstad
Anna-Maria Lindfjord, Advokatfirman Gunilla Johansson
AB, Varberg
Mathias Lindqvist, Advokatfirman Vinge KB, Malmö
Jakob Machuca, Hanssons
Advokatbyrå, Härnösand
Helena Olenmark Malmström,
Advokatfirman Glimstedt i
Lund AB, Lund
Katja Meitz, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Joel Mårtensson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Martin Mörk, Advokatfirman
Öberg & Associés AB,
Stockholm
Emma Nilsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Göteborg
Sofia Nilsson, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm
Nina Norberg, Advokatfirman
Hans Bredberg AB, Stockholm
Josefina Norman, Advokat
Lars Milberg AB, Ystad
Johan Norrlin, Advokatfirman
Glimstedt Växjö AB, Växjö
Pontus Nylander, Lofalk Advokatbyrå AB, Stockholm
Jens Nyström, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå
Marigó Oulis, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
Peder Oxhammar, Peder
Oxhammar Intellectual Property AB, Sollentuna
Bita Pourmotamed, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Göteborg
Vlora Regjepaj, Advokatfirman Bergmyr & Partners
HB, Malmö

Malin Rosenfeldt, Crusner
Advokatbyrå AB, Borås
Nicolaus Rubensson, Daar
Strandberg Advokatbyrå
AB, Stockholm
Magnus Rydberg, Hamilton
Advokatbyrå KB, Stockholm
Erik Rynhag, ADN Law Advokatfirma AB, Stockholm
Henrik Saalman, Wistrand
Advokatbyrå, Göteborg
Louise Brorsson Salomon,
Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Nina Sandberg, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Markus Sanderfelt, Advokatfirman Gärde & Partners AB,
Stockholm
Ylva Segner, Juristfirman Ylva
Segner AB, Visby
Johan Sjögren, Ekenberg &
Andersson Advokatbyrå AB,
Stockholm
David Skalin, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Fredrik Stjernström, White
& Case Advokataktiebolag,
Stockholm
Daniel Svensson, Advokatfirman Wijk & Nordström AB,
Uppsala
Andreas Säfstrand, Advokatfirma DLA Nordic KB,
Stockholm
Johan Thiman, White & Case
Advokataktiebolag, Stockholm
Jenny Tisell, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm
Kristina Tollbäck, Advokatbolaget Senkul AB, Stockholm
Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman Konsultbyrån
för Marknadsrätt AB,
Alexis J:son Wahlström, Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB, Stockholm
Michael Wernstedt, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Sofia Wrååk, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Charlotta Wälsäter, Foyen
Advokatfirma AB, Malmö

Utträdda ledamöter

Lagerbolagsjour

060-16 8173
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@ bolagsratt.se Webbplats bolagsratt.se
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Olof Adrian, Stockholm, 17
augusti 2012
Lisa Askbrink, Göteborg, 19
augusti 2012
Monica Bodell, Stockholm, 24
juni 2012
Caroline Olstedt Carlström,
Stockholm, 10 augusti 2012
Jon Cohen, Stockholm, 10 juni
2012
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Susanne Fagerman, Malmö, 31
juli 2012
Cathérine Glimstedt, Stockholm, 5 augusti 2012
Karin Hansson, Stockholm, 1
augusti 2012
Sara Hjörne, Göteborg, 20
augusti 2012
Lisa Ingram, Stockholm, 16
augusti 2012
Anders Ingvarson, Malmö, 19
augusti 2012
Andreas Israelsson, Stockholm, 17 augusti 2012
Sara Karlberg, Stockholm, 20
augusti 2012
Robin Lagerstedt, Stockholm,
31 juli 2012
Johan Lannering, Stockholm,
11 juni 2012
Charlotte Lells, Göteborg, 26
juni 2012
Nils-Taro Lock, Stockholm, 24
juli 2012
Björn Lundqvist, Stockholm, 1
juli 2012
Magnus Moström, Stockholm,
1 juni 2012
Agneta Munther, Stockholm,
20 augusti 2012
Josefin Nowén, Stockholm, 13
augusti 2012
Henrik Rosenqvist, Stockholm, 20 augusti 2012

Johanna Rutberg, Stockholm,
16 juni 2012
Anna Sandström, Stockholm,
30 juli 2012
Ralph Strandberg, Stockholm,
12 juli 2012
Henrik Sundström, Ljungskile,
14 juni 2012
Jacob Westling, Stockholm,
12 augusti 2012
Carin Wiberg, Göteborg, 28
maj 2012
Anna Willman, Gävle, 15 juni
2012
Anna Bülow Zetterberg,
Stockholm, 31 augusti 2012

Avlidna ledamöter
Olof Alffram, Stockholm, 27
juli 2012
Arne Berglund, Motala, 3 juli
2012
Jan Carlson, Bromma, 12 juli
2012
Bertil Gröndal, Stockholm, 30
maj 2012
Lars-Gunnar Karlerö, Stockholm, 2 juli 2012
Sven Lundmark, Strängnäs, 31
juli 2012
Barbara Segesvary, Lidingö,
10 augusti 2012

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2012/0748 Promemorian
Anmälningsskyldighet för
aktieägande via depåförsäkringar
R-2012/0894 Betänkandet
Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)
R-2012/0933, R-2012/1245
Betänkandet Mindre våld
för pengarna samt skrivelsen om anmälningsplikt vid
idrottsarrangemang
R-2012/0971 Betänkandet
Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)
R-2012/1155 Promemorian
Ändringar i reglerna om
beskattning av finansiella
instrument på investeringssparkonto
R-2012/1162, R-2012/1163
Promemorian Inspektionen
för vård och omsorg – en
ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds
2012:20) samt promemorian Ny myndighet för
infrastrukturfrågor för

vård och apotek (Ds
2012:21)
R-2012/1181 Promemorian
med förslag till ny lag om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
äktenskapsregisterverksamhet m.m.
R-2012/1202 Inbjudan att
lämna synpunkter på Slutavräkning (close-out netting)
inom ramen för Unidroit
R-2012/1249 Promemorian
Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat
R-2012/1287, R-2012/1395
Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag
(COM (2012) 360 final) till
direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning)
samt förslag till förordning
om basfakta för investeringsprodukter (COM (2012)
352 final)

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.
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www.hogia.se/advokat
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