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JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett bevakning av Sveriges
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Skatteverkets linje är ett
sabotage mot riksdagens beslut
Rättssäkerheten på skatteområdet är bedrövlig. Det
handlar om allt från krånglig lagstiftning, bristande förutse
barhet, Skatteverkets dubbla roller, skatteprocessens utform
ning, skattedomstolarnas sammansättning till att Skattever
ket inte tillämpar gällande lagstiftning. Exemplen är många.
Bland de mest aktuella och ifrågasatta är Skatteverkets at
tack mot riskkapitalisterna. Myndigheten tyckte uppenbarli
gen att beskattningen av riskkapitalbranschen och dess äga
re var för gynnsam och upptaxerade branschen kraftigt.
Med miljarder. Utan stöd av lag. Skatteverket vann detta till
trots i slutet av året stöd för sin talan av en ordinarie domare
och fyra nämndemän i Förvaltningsrätten i Stockholm.
Stärkt av denna framgång angriper Skatteverket dagarna
före jul konsultbranschen. Utan lagstöd och med åsidosät
tande av allmänt vedertagna principer har Skatteverket be
slutat att höja en ansedd revisionsbyrås underlag för arbets
givaravgifter och att upptaxera delägarna för inkomst av
tjänst. Skatteverket påstår att det uppkommit en förmån vid
förvärv av aktier i bolaget. Det nominella priset för aktien
var enligt Skatteverket för lågt.
Besluten går på tvärs med lagstiftarens intentioner att

stimulera företagande och sysselsättning i fåmansföretag
som de kommit till uttryck i de så kallade 3:12-reglerna. Till
följd av dessa kan företagare genom vinstutdelning komma i
åtnjutande av lägre beskattning än vad som gäller för lön. Så
sker genom att utdelning upp till viss gräns beskattas som ka
pitalinkomst, medan utdelningar därutöver beskattas som
lön. Denna lagstiftning föregicks av omfattande debatt och
överväganden inom regeringspartierna. Reglernas utform
ning är således inte något resultat av misstag. Fördelarna var
avsiktligt styrda mot de mindre ägarledda företagen.
Skatteverkets senaste utspel motiveras tydligtvis av att ver
ket anser att utfallet av 3:12-reglerna blivit för bra. Politiker
na förstod tydligen inte vad de gjorde. Den analys som Skat
teverket lägger till grund för sitt initiativ är från principiell
utgångspunkt inte imponerande. Angreppsvinkeln är att be
skatta den förmån som nytillträdande delägare i småföretag
får då de till ett lågt nominellt värde får förvärva aktier i det
bolag man arbetar i. Skatteverket fokuserar på detta låga för
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värvsvärde och påstår att detta är felaktigt. Eftersom aktier
na inte är fritt överlåtbara och marknadsvärde därför saknas
hittar man på ett fiktivt avkastningsvärde baserat på vad en
hypotetisk utomstående skulle vara beredd betala för aktier
na. Bland allt det man då glömmer märks det faktum att ing
en utomstående skulle kunna betala ett högt pris för aktier i
ett bolag där en grundförutsättning för innehavet är att man
tillhör revisorsyrket eller advokatyrket och förbinder sig att
fullgöra en högt kvalificerad arbetsinsats i företaget. Redan
härigenom begränsas den fiktiva marknaden till ett mycket
begränsat antal personer.
Vad den nytillträdande delägaren betalar är således inte
bara ett kontantpris, som må uppfattas som lågt. Den rele
vanta prislappen är det åtagande om en framtida kvalificerad
arbetsinsats som en tillträdande delägare förbinder sig att
lojalt tillhandahålla. Därför blir inte heller alla medarbetare
delägare. Antingen för att de inte förväntas kunna leverera
detta långtgående åtagande eller att de väljer att inte betala
ett så högt pris. Detta reducerar ytterligare den krets som kan
bli aktuell för delägarskap. Vidare förhåller det sig ju så att en
delägare i en advokatbyrå inte erhåller någon utdelning om
han inte levererar sin arbetsinsats. Inte heller kan delägaren
avyttra sin andel i bolaget till annan utanför delägarkretsen
till följd av lag och hembudsskyldighet i bolagsordningen.
Man kunde då kanske hävda att ersättningen för deläga
rens arbetsinsats, när den utförs, borde beskattas såsom lön.
Ja, men hela poängen med 3:12-reglerna var ju just att tillåta
småföretagare att ta ut en del av sin arbetsinkomst som ut
delning. Eller, om man så vill, att begränsa möjligheten att ta
ut allt som utdelning. Lagstiftaren har därför bestämt att ett
högsta belopp får tas ut som utdelning. Resten ska beskattas
som lön. Försöket att då begränsa reglernas tillämpning ge
nom att straffbeskatta inträdet i företaget synes mig i grun
den regelvidrigt. Det reser ett antal frågor.
Av vilken orsak till exempel partnerägda konsultbolag ska
beskattas annorlunda än andra fåmansbolag är höljt i dunkel.
Varför ska just revisorer, skatterådgivare, advokater redovisa
en inkomst, innan arbetet är utfört och resultaten härav upp
kommit? Det finns anledning att vara mycket kritisk till Skatte
verkets agerande när det gäller den ansedda revisionsbyrån.
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Man undrar vidare hur Skatteverket har tänkt sig att be
skatta nystartade konsultbyråer. Ska de och deras delägare
straffbeskattas i efterhand för att de har varit framgångsrika i
sin etablering av sin näringsverksamhet? Detta vore i så fall
en innovation. Skattskyldigheten inträder som bekant inte
förrän delägaren tillgodogör sig resultatet. Att hävda att
skattskyldighet skulle inträda för framtida, hypotetiska ut
delningar strider mot vedertagna skatterättsliga principer
och saknar helt grund. Det borde Skatteverket känna till.
Det förtjänar att understrykas att en advokatbyrå

eller konsultbyrå inte är särskilt kapitalintensiv. Det krävs
inte omfattande investeringar i maskiner och andra kapital
varor. Värdet ligger i människorna som arbetar där. Det lig
ger i kunskapen. Det är just det som gör att avkastningen på
de insatta pengarna kan bli så stor. Och det är också det som
gör en hypotetisk avkastningsvärdering inte bara olämplig,
utan också felaktig.
Effekten av att Skatteverket gått vilse i skogen torde bli att
advokatbyråer får svårt att ta upp andra delägare än sådana
som är synnerligen välbeställda redan från början. Och de
som kan göra så torde vara få. En annan konsekvens är att
det ytterligare försvårar rekryteringen av unga kvinnor som
delägare. Ett problem som redan är stort på såväl advokatby
råer som revisionsbyråer. Ägarförnyelsen liksom genera
tionsskiftet i konsultbranschen försvåras betänkligt genom
detta. I strid med 3:12-reglernas syfte.
Skatteverkets småföretagarfientliga linje är sär
skilt förvånande eftersom dess nuvarande generaldirektör
närmast kommer från Finansdepartementet där han var en
av finansministerns närmaste medarbetare och därtill mer
än väl insatt i regelverket! Lojalitetsplikten mot lagstiftningen
gäller inte bara den skattskyldige. Den gäller också statens
myndigheter. Om skattemyndigheten beter sig illojalt mot
regelverket och dess syften bör man ha svårt att med legitimi
tet hävda att medborgarna skall vara lojala skattebetalare.
Att som nu insinuera att den ansedda revisionsbyrån PwC
och andra konsultbyråer skulle ha gjort sig skyldig till något
omoraliskt, gränsande till otillåtet, är oförskämt. Enligt min
mening har de och andra konsultföretag lojalt tillämpat det
regelverk lagstiftaren anvisat och inget annat.
Om Skatteverkets argumentationslinje skulle ha något fog
för sig måste man ställa sig frågan varför myndigheten under
alla lönsamma år för revisorer och affärsadvokater underlåtit
att angripa denna metod, som Skatteverket naturligtvis känt
till och som sedan decennier tillämpats inom stora delar av
konsultbranschen, nämligen ”naken in och naken ut”. Duk
tiga medarbetare har under lång tid erbjudits delägarskap,
ofta till det nominella värdet av aktien. På motsvarande sätt,
får den delägare som lämnar byrån ingen ersättning utöver
vad denne har betalat vid sitt förvärv. Detta system har sin
självklara grund i önskemålet att duktiga unga medarbetare
ska kunna bli delägare i dessa företag. Det bidrar också till att
undvika splittring när någon slutar som delägare. Det under
lättar ett generationsskifte fritt från värderingskonflikter.
Skatteverket hävdar att besluten före jul att beskatta
revisionsbyrån och dess delägare uteslutande har med ett
för lågt anskaffningspris att göra. Man undrar då vad skälet
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” Skattelag ska stiftas genom riksdagsbeslut.
Inte genom att skattemyndigheten på eget bevåg
söker angreppslinjer mot regler man inte gillar.”
har varit till denna Skatteverkets saktmodighet under lång
tid. Det är som en tillfällighet att det är först när konsekven
serna av en förmånlig schablonbeskattning enligt 3:12-regler
na uppenbaras, som Skatteverket ingriper. Verkets förkla
ring är inte trovärdig.
Det är också närmast komiskt att det i besluten anges att
det förankrats respektive fattats av särskild kvalificerad be
slutsfattare. Redan dessa anmärkningar inger oro. Man bor
de kunna utgå ifrån att alla beslutsfattare på Skatteverket är
väl kvalificerade. Det säger en del om den allmänna kvalitén
på dem som är satta att utöva statens makt över enskilda och
företag.
Jag har, lika litet som i fallet med riskkapitalisterna, nå

gon uppfattning i frågan om dessa regler är ändamålsenliga
för sitt syfte eller inte. Eller om de är för generösa. Det kan
säkert ifrågasättas om 3:12-reglerna verkligen bidrar till att
flera personer anställs. De nuvarande 3:12-reglerna har dock
medfört att framgångsrika småföretagare kan få rimliga net
toinkomster anpassade till risk och framgång. De har under
lättat utvecklingen av småföretag och ägarmässig förnyelse
av dessa. Det främjar förmodligen även god skattemoral.
Men, det är inte det som är poängen. Poängen är istället,
att också riskkapitalister, revisorer, skattekonsulter, liksom
advokater, ska behandlas i enlighet med lagstiftningen och
dess syfte. Rättstillämpningen ska vara enhetlig och förutse
bar. Att tillämpa särskilda regler för vissa skattskyldiga till
följd av att Skattemyndigheten funnit regelverket för gynn
samt, är inte godtagbart. Det är nämligen precis det Skatte
verket gör såväl i fallet med riskkapitalisterna som med kon
sulterna.
Om lagstiftaren inte kunnat förutse konsekvenserna av ny
lagstiftning ska det inte drabba den skattskyldige. Om lagstif
taren inte heller skulle gilla reglerna bör lagen ändras. Skat
telag ska stiftas genom riksdagsbeslut. Inte genom att skatte
myndigheten på eget bevåg söker angreppslinjer mot regler
man inte gillar. Verket ska i likhet med den skattskyldige lo
jalt förhålla sig till vad regering och riksdag beslutar.
Nu ankommer det på PwC och dess delägare, liksom på
riskkapitalisterna, att driva frågan om Skatteverkets beslut i
domstol. Det innebär en osäker situation under flera års ut
dragen skatteprocess, som är till stor skada för alla partner
ägda företag. Den linje som Skatteverket valt innebär inget
mindre än ett sabotage av riksdagens beslut.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Ny timkostnadsnorm
Regeringen har beslutat om ny
timkostnadsnorm för 2013. Den
nya normen är 1 245 kronor för
advokater/jurister med F-skattsedel, och 945 kronor för övriga. Det innebär en höjning
med 37 kronor, cirka 3 procent.
Advokatsamfundet har länge
varit kritiskt till beräkningsmodellen för timkostnadsnormen.
Enligt samfundet ligger normens nivå för lågt jämfört med
rättsbiträdenas verkliga kostnader, och den tid biträdena antas
kunna debitera är satt för högt.

Ung klient har rätt till
avslutande möte

Advokatsamfundet har upptagits
som medlem i Svenska FN-förbundet.

Advokatsamfundet
del av FN-förbundet
Sveriges advokatsamfund är
numera en del av Svenska FNförbundet. Styrelsen för förbundet beslutade vid sitt senaste sammanträde att anta
Advokatsamfundet som medlem. Svenska FN-förbundet arbetar med frågor om fred och
säkerhet, mänskliga rättigheter
och demokrati, fattigdomsbekämpning och utveckling, Millenniedeklarationen och millenniemålen, ungdoms- och
skolverksamhet, seminarier och
utbildningar samt insamlingskampanjer.
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Advokatsamfundets satsning på etikutbildning har gett ett positivt resultat.

Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2012:

Etiksatsning har gett resultat
Trots en viss ökning av antalet
anmälningar mot advokater
fann Advokatsamfundets
disciplinnämnd att betydligt
färre advokater begått allvarliga fel under 2012 än året
innan. Inte någon advokat
uteslöts ur samfundet, och
antalet varningar minskade
också kraftigt.
Endast 73 avgjorda ärenden under
2012 ledde till någon påföljd för de
anmälda advokaterna. Motsvaran
de siffra 2011 var 136. Särskilt mins
kade de allvarligaste påföljder
na, uteslutning (inte någon under
2012, jämfört med 1 2011), varning
med straffavgift (8 under 2012 jäm
fört med 26 2011) samt varning (10
under 2012, jämfört med 31 2011).

Den vanligaste påföljden var erin
ran, som utdelades till 55 advoka
ter (att jämföra med 78 under 2011).
En bidragande orsak till att an
talet fällningar är färre är att färre
ärenden har prövats av disciplin
nämnden i plenum. De allra flesta
anmälningarna avgjordes i någon
av disciplinnämndens tre pröv
ningsavdelningar. 118 ärenden togs
upp i nämnden i plenum.
– Särskilt glädjande är det att
yngre och nyblivna advokater säl
lan ställs inför disciplinnämnden.
Det visar att satsningen på etikut
bildningen verkligen gett resultat,
säger Advokatsamfundets gene
ralsekreterare Anne Ramberg i en
kommentar.
Under det senaste decenniet har
Advokatsamfundet satsat långsik

tigt på att öka kunskaperna i advo
katetik hos både advokater och bi
trädande jurister. År 2004 införde
Advokatsamfundet krav på avlagd
advokatexamen för att kunna be
viljas inträde i Advokatsamfundet,
där tyngdpunkten ligger på etiska
frågor. Samma år infördes också
ett krav på professionell vidareut
bildning för alla verksamma advo
kater, vilket innebär att de varje år
har att genomgå minst 18 timmars
utbildning.
Advokatsamfundets
disciplinnämnd under 2012 ta
emot 567 disciplinanmälningar.
Det är 70 fler än under 2011. Samti
digt är den långsiktiga trenden att
det blir färre anmälningar trots att
advokatkåren växer kraftigt. 

Totalt fick

Kränkande fotografering nytt brott
Regeringen föreslår i en lag

rådsremiss att en ny straffbestäm
melse om kränkande fotografe
ring ska införas. För straffansvar
krävs det att fotograferingen sker
olovligen och i hemlighet. Den
som blir fotograferad ska befinna
sig i en privat miljö eller på en
plats som är avsedd för privata

förhållanden, till exempel ett om
klädningsrum. Om fotografering
en sker som en del av nyhetsför
medling, eller i något annat
sammanhang av samhälleligt in
tresse, är detta av stor betydelse
när det gäller undantag från
straffansvar. Straffet föreslås vara
böter eller fängelse i högst två år.

Det kan bli ett nytt brott att fotografera någon olovligen.
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Unga som blir föremål för insatser från samhället har rätt att få
ordentlig information om sitt
ärende. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom,
och beviljar därför en advokat
ersättning för tre timmars tidsspillan och kostnader för 16 mils
resa med egen bil för ett avslutande möte med dennes 14-åriga klient i ett LVU-mål. Kammarrätten ändrar därmed
förvaltningsrättens beslut.
Kammarrätten i Stockholm,
Mål nr 8498-12

Nyheter
Kritik mot Skatteverket

Svårt fälla för hatbrott

Upptaxering av revisorer
ett försök att kringgå lagen

Under perioden 2010–2011 anmäldes 480 hatbrott i Malmö.
Antalet registrerade hatbrott
nästan fördubblades mellan
2009 och 2011. Trots den stora
ökningen har straffskärpningsregeln om hatbrott inte tillämpats i en enda dom i Malmö
tingsrätt under de gångna åren.
Det visar en genomgång som
Sydsvenska Dagbladet genomfört. Straffskärpningsregeln,
som bland annat Advokatsamfundet var kritiskt till när regeln
infördes 1994, finns i brottsbalken 29 kapitel, 2 paragrafen.
Enligt regeln ska domstolen betrakta det som en ”försvårande
omständighet” vid bedömningen av straffvärdet om det finns
ett hatbrottsmotiv.

Advokatsamfundets generalsekreterare riktar hård
kritik mot Skatteverkets
upptaxering av delägarna i
en revisionsbyrå. Beslutet är
ett försök att kringgå lagen,
och kan ge svåra effekter för
bland annat advokatbyråer,
anser Ramberg.
Revisionsbyrån har, efter Skatte
verkets beslut, fått underlaget för
arbetsgivaravgifter höjt. Delägarna
i byrån har dessutom upptaxerats
för inkomst av tjänst. Skatteverket
anser nämligen att delägarnas för
värv av aktier i bolaget innebär en
förmån, eftersom ”marknadsvär
det” av aktierna egentligen skulle
vara högre än vad delägarna beta
lat.
I en debattartikel i Dagens Indu
stri riktar Advokatsamfundets ge
neralsekreterare Anne Ramberg
skarp kritik mot Skatteverkets age
rande. Enligt Ramberg bortser
Skatteverket helt från det faktum
att ingen utomstående kan eller får
köpa andelar i en revisionsbyrå, el
ler i en advokatbyrå. Det finns alltså
de facto inget marknadsvärde. Det
pris den nyblivna delägaren betalar
är inte heller någon kontantinsats,
utan i stället löfte om en framtida,
kvalificerad arbetsinsats.
Anne Rambergs tolkning av be

Om Skatteverket fortsätter att tillämpa sin nya tolkning av skattelagstiftningen kan konsekvenserna bli förödande för advokatbyråerna.

slutet är att Skatteverket med sin
upptaxering försöker kringgå
reglerna i 56 och 57 kapitlen in
komstskattelagen, populärt kalla
de 3:12-reglerna efter den tidigare
placeringen i inkomstskattelagen.
3:12-reglerna ändrades senast 2011
för att underlätta för småföretag,
så att en viss andel av vinsten från
företaget beskattas som utdelning
i stället för som inkomst av tjänst.
Skattesatsen blir därmed lägre för
delägarna.
– Skattelag stiftas av riksdagen.
Om man är missnöjd med konse
kvenserna av en lagstiftning, ska
det ske genom lagändring av riks
dagen och inte bakvägen av Skat
teverket som här, säger Anne Ram
berg, och tillägger:

– Principerna för hur man tar
in delägare i advokat- och revi
sionsbyråerna har sett likadana ut
mycket länge. Man kan undra var
för Skatteverket reagerar mot det
ta först nu.
fortsätter
att tillämpa sin nya tolkning av
skattelagstiftningen kan konse
kvenserna för advokatbyråerna
bli förödande, hävdar Anne Ram
berg.
– Unga advokater kommer inte
att vara beredda att betala för att
köpa in sig i advokatbyråer, om de
inte är mycket välbeställda. Byrå
erna riskerar därmed att förlora
många skickliga framtida deläga
UÖ
re, fastslår Anne Ramberg.

Om Sk atteverket

foto: tom knutson

Politiker får vägledning om rättsstaten
Nu kan också svenska politi
ker få vägledning om rättsstatens
principer och praxis på sitt eget
modersmål.
Det är The Hague Institute for
the Internationalisation of Law
(HiiL), ett institut för forskning
och rådgivning inriktat på rättsvä
sendet, som publicerat en guide
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om rättsstaten riktad till politiker
och makthavare. Guiden har ta
gits fram med stöd av Raoul Wal
rättsstaten
En handledning för politiker
kan laddas ner från Raoul Wallenbergsinsitutets webbplats,
http://rwi.lu.se.

lenberg Institute of Human Rights
and Humanitarian Law vid Lunds
universitet. Också FN:s förre
rättschef och undergeneralsekre
terare, ambassadör Hans Corell,
har granskat skriften.
Guiden har nu översatts till
svenska och överlämnats till riks
dagen.

Carl Wetter föreslås bli ny domare
vid EU-domstolens tribunal.

Advokat kan bli
domare i tribunalen
Regeringen har föreslagit advokat Carl Wetter som ny svensk
domare vid EU-domstolens tribunal. Den svenska platsen är
vakant sedan Nils Wahl lämnade posten i slutet av förra året
för att bli generaladvokat i EUdomstolen. En så kallad artikel
255-kommitté ska höra Carl
Wetter den 8 februari och kommer därefter med sitt utlåtande
om hans lämplighet. Om han
befinns lämplig så kommer EU:s
medlemsstater att ta ställning
till att utnämna honom.
Carl Wetter är delägare i Advokatfirman Vinge sedan 1983
och specialiserad på EU-rätt
och konkurrensrätt. Regeringens första kandidat, lagmannen
Stefan Strömberg, underkändes av EU:s speciella domstolskommitté på mycket oklara
grunder.
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Nyheter
Egna domstolar
för hyresärenden

JO kritiserar

En regeringsutredning föreslår
att det inrättas särskilda domstolar för hyresärenden inom
vissa tingsrätter. I dessa ska i
princip alla tvister som rör hyres-, arrende- eller bostadsrättsförhållanden handläggas.
Domstolarnas avgöranden ska
överklagas till en gemensam
överrätt, Hyres- och arrende
överdomstolen, som är Svea
hovrätt.
Ändringarna föreslås träda i
kraft den 5 maj 2014.
Läs mer: regeringen.se/sb/
d/15631/a/205108

Brist på försvarare
äventyrar rättssäkerheten

När Folksam under årets första
månader upphandlar juristtjänster ställer man krav på effektivitet och professionalitet.
Men man vill också påverka advokatbyråerna att göra sitt jämställdhetsarbete mer resultatstyrt.
– Folksam har ett stort engagemang i jämställdhetsfrågor.
Genom upphandlingen hoppas
vi kunna påverka advokatbranschen, säger Björn Nordin som
är chefsjurist på Folksam.
Upphandlingen ska vara klar
under våren.

Bättre stöd till
brottsoffer
Myndigheterna inom rättsväsendet behöver göra mer för
att brottsoffer ska få bättre bemötande och stöd. Det anser
ett enigt justitieutskott. Utskottet föreslår därför att riksdagen
i ett tillkännagivande uppmanar
regeringen att återkomma med
en redovisning av vad myndigheterna gör. Utskottet understryker att det är viktigt att
myndigheterna inom rättsväsendet kontinuerligt arbetar
med bemötandefrågor gentemot brottsoffer. Det handlar
bland annat om hur polis, åklagare och domstolar uppträder
mot och ger stöd till brottsutsatta.
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Under flera inledande förhör fick
den misstänkte inte träffa någon
försvarare, inte heller kontaktades
hans närstående om att han fri
hetsberövats. Det handlar om ett
fall i Jönköpings län där en ung
man, 18 år, satt anhållen för grövre
brott. Mannen dömdes senare till
ett års fängelse. Mannen har själv
framfört kritiken till JO mot polis
myndigheten i länet.
Mannen säger sig ha begärt en
offentlig försvarare och också
namngivit en sådan, men enligt
förhörsprotokollen har han upp
lysts om sina rättigheter samt god
tagit att det inledande förhöret
hölls utan försvarare. Det ska ha
dröjt ända fram till häktningsför
handlingen innan den anhållne
hade en försvarare på plats.
JO Hans-Gunnar Axberger me
nar att det är förundersökningsle
daren, i det här fallet kammaråkla
garen, som bär ansvaret. Det är
inte enbart upp till den misstänkte
att säga sig kunna vänta med för
svarare.
JO har i flera fall under senare

år riktat kritik mot att förhör ge
nomförts utan att försvarare när
varat. Redan i ett beslut från 2010,
då det gällde en 17-årig pojke som
gripits misstänkt för misshandel,
uttryckte JO sig tydligt i frågan:
”Även om en misstänkt uppger
att ett förhör kan genomföras utan
försvarare har en förundersök
ningsledare att på objektiva grun
der bedöma om så är fallet. Bedöm

Hans-Gunnar Axberger slår fast att rätten till försvarare är en central rättssäkerhetsfråga.

ningen kan således inte enbart
överlåtas på den misstänkte.”
Hans-Gunnar Axberger slår fast
att just rätten till försvarare är en
central rättssäkerhetsfråga som
även spelar roll för själva brottsut
redningens kvalitet:
”Det bör understrykas att upp
gifter som en misstänkt lämnar i
polisförhör där han eller hon inte
haft tillgång till försvarare typiskt
sett har ett lägre bevisvärde än när
uppgifterna lämnats i ett förhör
där en försvarare varit tillgänglig.”
Åklagarmyndigheten säger i sitt
yttrande att kammaråklagaren
uppgett att så vitt han visste hade
den misstänkte inte begärt att för
svarare skulle närvara. Men en för
undersökningsledare kan inte, en
ligt JO, ”passivt nöja sig med
konstaterandet att han eller hon
inte fått några önskemål om försva
rarbiträde vidarebefordrade till
sig”. JO kritiserar kammaråklaga

rens brist på intresse och respekt
för den anhållnes rättigheter och
menar att han har ”åsidosatt sin
skyldighet att som förundersök
ningsledare tillvarata den enskil
des rättssäkerhetsintressen”.
JO lägger dock till att en miss

tänkts rättigheter när det gäller för
svarare inte tydligt nog framgår av
rättegångsbalkens och förunder
sökningskungörelsens bestäm
melser:
”De krav som ställs enligt Eu
ropakonventionen synes inte hel
ler ha fått full spridning inom de
brottsutredande myndigheterna.
Det är troligt att misstänktas för
svararrättigheter ännu inte har
fått det genomslag de ska ha i det
brottsutredande arbetet.”
Hans-Gunnar Axberger avslutar
med att påpeka att det eventuellt
finns behov av en klargörande reg
MP
lering.
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foto: tom knutson

Folksam upphandlar
jämställt

Rättssäkerheten kunde satts
ur spel och brottsutredningen
försvårats när en kammaråklagare brast i sin ämbetsmannautövning. Det menar en
av riksdagens ombudsmän,
Hans-Gunnar Axberger, i ett
beslut från JO.

Nyheter
Steriliseringskrav strider
mot Europakonventionen

Årets Rakelkonferens går av stapeln den 19 mars på Grand Hôtel i Stockholm.

Rakelkonferensen 2013

Retorik och hjärnforskning
på programmet
Nu är programmet klart för
Rakelkonferensen, Advokatsamfundets och Nätverket
Hildas årliga konferens. Förutom flera inspirerande föreläsningar ger Rakel möjligheten
att möta och nätverka med
hundratals kvinnliga advokater och jurister.
Årets Rakelkonferens för kvinnliga
jurister och advokater, den sjunde
i ordningen, går av stapeln den 19
mars på Grand Hôtel i Stockholm.
På programmet i år står såväl prak
tiskt verksamma jurister i chefspo
sition, som en kvinnlig retorikex
pert och en ledande hjärnforskare.

Årets talare är:
• Elaine Eksvärd, vd och grunda
re för Snacka Snyggt Retorikbyrå,
och en av Sveriges mest anlitade re
torikkonsulter och föreläsare, som
talar under rubriken ”Modern reto
rik – så får du folk att vilja lyssna”.
• Stina Honkamaa (preliminär
medverkan), sedan 2008 vd för
Google Sverige. Hon utsågs 2008
till Årets supertalang och återfinns
sedan några år tillbaka på listan
över näringslivets mäktigaste kvin
nor.
• Petra Lundh, fyrabarnsmam
ma och sedan 2012 lagman i Söder
törns tingsrätt.
• Maria-Pia Hope, advokat och

delägare i Advokatfirman Vinge,
en av Sveriges största affärsjuridis
ka byråer. Sedan april 2012 är hon
managing partner för Vinge och en
av de första kvinnliga vd:arna för
en stor svensk advokatbyrå.
• Martin Ingvar, professor och lä
kare, som i 30 år forskat kring hjär
nans funktion vid hälsa och sjuk
dom. Martin Ingvar ska tala under
rubriken ”Besluten i min hjärna el
ler varför jag inte gör som jag sä
ger”.
Rakelkonferensen
och anmäl dig på Hildas webb
plats, www.advokatsamfundet.se/
hilda.
Läs mer om

foto: Nixon Johansen Cáceres

Långväga försvarare får ersättning för tidsspillan
Advokater med sin verksamhet långt ifrån domstolsorten
har rätt till ersättning för
utlägg och tidsspillan med
samma belopp som en advokat verksam på närmare håll,
enligt ett beslut från Högsta
domstolen.
Beslutet gäller en advokat med
verksamhet i Falun, som förord
Advokaten Nr 1 • 2013

nats som försvarare i ett mål i Öre
bro tingsrätt. Tingsrätten nekade
advokaten ersättning för resa och
tidsspillan, med hänvisning till rät
tegångsbalkens regler. Huvudre
geln där är att en försvarare inte
har rätt till ersättning för tidsspil
lan och utlägg som beror på att ad
vokaten har sin verksamhet långt
ifrån domstolsorten.
Göta hovrätt ändrade tingsrät

tens beslut, och beviljade försva
raren ersättning. HD fastställer
nu hovrättens linje. Enligt HD ska
rättegångsbalkens regler inte tol
kas som att försvarare långt ifrån
domstolsorten helt ska bli utan er
sättning för resa och tidsspillan.
I stället har de rätt till ersättning
motsvarande vad en advokat på
närmare håll skulle beviljas.
HD mål nr Ö 123-12

Enligt könstillhörighetslagen
måste en person som vill ändra
könstillhörighet genomgå en
sterilisering. Socialstyrelsen har
med hänvisning till detta avslagit en persons ansökan om ändrad könstillhörighet.
Men i december slog Kammarrätten i Stockholm fast att
kravet på sterilisering strider
mot Europakonventionen och
man hänvisar bland annat till att
kravet inte kan rättfärdigas med
hänsyn till dagens värderingar.
Regeringen har föreslagit att
kravet tas bort från och med 1
juli i år.
Målnummer: 1968-12

Sten Heckscher föreslår inga ändrade avlyssningsregler i nuläget.

Inga nya
avlyssningsregler
Utredaren Sten Heckscher föreslår inga förändrade regler när
det gäller hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
som telefonsamtal, e-post och
sms, så att metoden skulle kunna användas vid fler grova vapenbrott.
Metoden kan sällan användas
vid den typen av brott eftersom
den kräver ett straffminimum
eller straffvärde på minst två år.
Heckscher konstaterar att avlyssning skulle underlätta utredningarna, men att integritetsintrånget inte är obetydligt.
Parallellt pågår en utredning
om skärpta påföljder vid grova
vapenbrott.
Förslag i den utredningen kan
i framtiden komma att påverka
möjligheterna att få använda
hemlig avlyssning även vid vapenbrott.
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))) CRITO

Ett väl konstruerat affärsavtal
bygger på kunskap, precision
och framsynthet.

Avtalet ska förstås vara formellt korrekt och fördelaktigt för din klient.
Men det ska också tåla att synas, prövas och rådbråkas. Och ett affärsavtal
måste kunna ticka och gå under lång tid.

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av
dig till Mathias Gausel, 08-598 191 18

Crito är verktyget för dig som konstruerar affärsjuridiska avtal och
dokument. Bakom står våra ledande juridiska experter, som inte bara ger
dig de optimala skrivningarna, utan också bakgrund, djupgående analys och
nyttiga förhandlingsråd.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Nyheter
Tidigare Justitieministern, advokat Thomas Bodström:

”Ökad delaktighet
– viktigaste ledarskapsfrågan”
Claes Borgström. Där finns sju
advokater förutom delägarna. Så
här beskriver han den största lik
heten mellan att vara chef på
mikro- och makronivå:
– Man måste våga lita på med
arbetarna och delegera arbets
uppgifterna men aldrig ansvaret.

– Ett tips vid anställningsintervjun om de frågar vad ni
är dåliga på: säg inte att är ni
lite för ambitiösa, vilket kan
bli jobbigt för omgivningen.
Vi orkar inte höra det mer, säg
något annat!
Det berättade före detta
justitieministern, advokat
Thomas Bodström, med ett
leende när han gästade årets
sista Advokat i framtidenseminarium.

På den lilla arbetsplatsen/advo

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

Temat för dagen var ledarskap.
Något Bodström har gedigna erfa
renheter av på såväl makro- som
mikronivå. I en öppenhjärtig ton
talade han främst om sina sex år
som justitieminister och avslutade
med att gratulera den unga publi
ken.
– Jag älskar advokatarbetet och
vet också att det kan vara väldigt
tungt, men rekommenderar det
varmt. Ni har valt rätt! Yrket är
jättespännande, oavsett vad man
håller på med, sa Thomas Bod
ström.
Över en natt gick han från att
vara arbetsledare för en biträdande jurist på sin nystartade
advokatbyrå till att bli chef för
300 personer på Justitiedeparte
mentet, och i förlängningen yt
terst ansvarig för 40 000 som ar
betar i myndigheter vilka sorterar
under departementet. Bodström
vet vilka misstag en ny minister
kan göra, eftersom han gjorde
många av dem själv i början och
ser nu andra ministrar göra sam
ma fel.
Advokaten Nr 1 • 2013

Thomas Bodström driver advokatbyrå tillsammans med Claes Borgström.
Några läxor den tidigare advo
katen lärde sig som justitieminis
ter:
• Välj dina strider. Ingen får ige
nom allt.
• Du behöver inte kunna och
göra allt själv, men lämna inte
över allt åt tjänstemännen/exper
terna. Idealet är att hitta en med
elväg.
• Omge dig med människor i
staben som har en likartad syn
som du och som du trivs med.
Men arbeta inte för länge tillsam
mans. Till slut tycker ni likadant
hela tiden och medarbetarna blir
”ja-sägare” trots att de har hög
integritet.
• Optimera värdet av den sam
lade kompetensen i organisatio

nen, låt tjänstemännen ta fram
förslagen, men fatta alltid beslu
ten själv. (”Finns inget värre än
ministrar som skyller på tjänste
männen, ett hemskt svek och ett
sätt att gräva sin egen politiska
grav.”)
– Som offentlig person och chef
är du i en utsatt position och blir
ständigt granskad. En minister
måste vara medveten om detta
och försiktig överlag, exempelvis
bör man inte umgås för mycket
med personalen. Det är inte som
på den lilla byrån där det blir kon
stigt om man inte gör saker till
sammans.
I dag driver Thomas Bodström

advokatbyrå tillsammans med

katbyrån är den viktigaste ledar
uppgiften att få medarbetarna att
känna sig delaktiga, våga ta initia
tiv och stödja dem så de trivs när
de går genom dörren på morgo
nen. ”Detta kan låta som en kly
scha, men trivs de inte så gör de
heller inte ett bra jobb.”
– Att få det att fungera mellan
chefer och biträdande jurister är
lättare på en mindre byrå, men
det finns sådana där delägarna,
biträdande jurister och adminis
trationspersonalen sitter var för
sig. Jag tror detta är jättedumt
och inte sättet att skapa en vikänsla.
Vad tar han då med sig tillbaka
vad gäller ledarskap efter åren
som justitieminister? Bland annat
insikten att relationer till anställ
da inte är helt naturliga – så blir
det, när någon bestämmer mer
än den andre och så måste det
också vara. Att det inte finns nå
got värre än chefer som vill vara
alla till lags och inte kan bestäm
ma.
– Även på en advokatbyrå ska vi
vara medvetna om våra olika rol
ler. Som arbetstagare har man en
underordnad ställning och det
ska vi vara medvetna om. Klarar
vi som delägare och chefer inte av
att vara tydliga chefer samtidigt
som vi förstår deras situation blir
vi dåliga ledare.
Per Johansson
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Nyheter
Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring

Stora förbättringar från årsskiftet
Att teckna en sjukvårdsförsäkring för byråns anställda
och delägare kan vara en klok
investering för advokatbyrån. Från årsskiftet innehåller
dessutom Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring flera
nyheter som också kan bidra
till att förebygga sjukdom och
sjukfrånvaro.
Advokatsam
fundet har i ett
antal år erbju
dit ledamöter
na en sjuk
vårdsförsäk
ring. Men från
Petter Larsson.
den 1 januari
2013 omfattar
försäkringen flera nya moment,
som gör den ännu mer prisvärd
för byråerna.
Petter Larsson på Länsförsäk
ringar, vill särskilt lyfta fram de
nya förebyggande insatserna.
– Nyheterna står för ett långsik
tigt tänkande där man arbetar
med både kropp och själ för att
minimera framtida besvär, säger
han.
Ett exempel på denna helhets
syn är den nya tjänsten Hälsopro
fil, där den försäkrade enkelt kan
kartlägga sin hälsa och eventuella
problemområden framför datorn
hemma. Med hjälp av hälsoprofi

len kan man exempelvis upptäcka
dåliga kostvanor, som på längre
sikt annars kan leda till högt blod
tryck eller diabetes.
Förutom de nya förebyggande
tjänsterna omfattar försäkringen
från årsskiftet också arbetslivsin
riktad rehabilitering. Kärnan i för
säkringen är i övrigt densamma
som tidigare: att garantera de för
säkrade snabb vård när de behö
ver det, så att avbrotten i verk
samheten minimeras.
Frida Engvall, ansvarig för sjuk
vårdsförsäkringen hos försäk
ringsmäklaren Willis som hjälpt
Advokatsamfundet att handla
upp försäkringen, är mycket nöjd
med resultatet.
– Detta är den
absolut mest
fullmatade sjuk
vårdsförsäk
ringen på mark
naden, säger
hon, och fort
Frida Engvall.
sätter:
– Man kan
sammanfatta det som att försäk
ringen erbjuder ett helhetsgrepp
på hälsa och sjukvård, med före
byggande insatser såväl som sjuk
vård och rehabilitering, säger
hon, och konstaterar att det redan
märkts ett stort intresse från ad
vokatbyråerna för att teckna för
UÖ
säkringen. 

Den nya sjukvårdsförsäkringen rymmer flera nyheter som kan bidra till att
förebygga sjukdom och sjukfrånvaro.

Fakta om Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring
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Nyheter i sjukvårdsförsäkringen
Från årsskiftet omfattar försäkringen också arbetslivsinriktad
rehabilitering, det vill säga rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder.
Andra nyheter från den 1 januari
2013 är att försäkringen innehåller förebyggande insatser i form
av hälsoprofil, hälsoprogram och
personligt samtalsstöd.
Hälsoprofil är en webbtjänst
där den försäkrade besvarar ett
antal frågor om livsstil. Det handlar bland annat om stress och
motions-, tobaks-, alkohol- och
matvanor. Resultatet blir en rapport som vägleder till nästa steg,

som att till exempel motionera
mera.
Hälsoprogram är fem olika
webbaserade tjänster som ger
kunden hjälp med att sluta röka;
att få balanserade alkoholvanor;
att stressa mindre; att må bättre
genom att förebygga negativa
tankar och depression samt att
förebygga hjärtsjukdomar och
diabetes. Alla tjänsterna utgår
från individen och baseras på
ett antal frågor som besvaras då
man börjar programmet.
Personligt samtalsstöd är en
telefontjänst dit den försäkrade
kan ringa för personligt stöd 24
timmar om dygnet. Telefonen be-

mannas av beteendevetare som
kan ge medarbetarstöd; chefsstöd; psykologstöd för privata
och arbetsrelaterade problem.;
enklare ekonomisk och juridisk
hjälp samt hälsocoachning.
Försäkringsgivare till sjukvårdsförsäkringen är Länsförsäkringar.
De som redan tidigare tecknat
sjukvårdsförsäkringen omfattas
automatiskt av de nya delarna.
För mer information om sjukvårdsförsäkringen, se www.
advokatnatet.se, www.lansforsakringar.se eller kontakta Willis
på advokatservice@willis.com
eller telefon 08-546 359 60.
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foto: istockphoto

Den försäkrade får, när han eller
hon behöver vård, via ett speciellt telefonnummer kontakt
med någon av Länsförsäkringars
omkring 900 vårdgivare runt
om i landet. Efter kontakten
garanteras en första medicinsk
rådgivning av specialistläkare,
sjukgymnast, psykolog eller annan relevant person inom sju
arbetsdagar.
Efter utredning garanterar försäkringen behandling, exempelvis i form av en operation, inom
20 dagar från att försäkringsbolaget godkänt behandlingen.

Nyheter
Yttrandefrihetskommitténs betänkande

Advokatsamfundet: Bevara
nuvarande regleringssystem
Dagens regleringssystem för
tryck- och yttrandefriheten
kan i huvudsak behållas, anser
Advokatsamfundet, som dock
efterlyser en straffbestämmelse vid integritetskränkningar.
Advokatsamfundet har nu lämnat
sitt remissvar på Yttrandefrihets
kommitténs slutbetänkande En
översyn av tryck- och yttrandefri
heten.
Samfundet delar kommitténs
uppfattning att dagens tryck- och
yttrandefrihetsreglering med två
olika grundlagar i stort sett funge
rar bra. Samtidigt är det, enligt re
missvaret, angeläget från rättssä

kerhetssynpunkt att grundlagarna
förenklas och görs mer lättillgäng
liga. För att uppnå det behövs en
fördjupad översyn av det gällande
tryck- och yttrandefrihetsrättsliga
systemet, eftersom Yttrandefri
hetskommittén inte tagit ställning i
vissa viktiga frågor.
En sådan fråga är integritets
skyddet. Advokatsamfundet vill se
ett förstärkt skydd för enskildas in
tegritet. Tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen bör
därför kompletteras med en straff
bestämmelse för att göra det möj
ligt att beivra allvarliga kränkningar
av den personliga integriteten.
Även andra tunga remissinstan

ser anser att kommitténs förslag
behöver kompletteras med be
stämmelser till skydd för den per
sonliga integriteten. Datainspek
tionen efterlyser en generell
straffbestämmelse som kriminali
serar grova kränkningar ”såväl
inom som utom det grundlags
skyddade området”.
Svea hovrätt anser att det finns

ett tydligt behov av en straffbestäm
melse om integritetsskydd, men
menar att det inte finns tillräckligt
underlag för att ta ställning till hur
en straffbestämmelse om integri
tetsskydd på det grundlagsskydda
UÖ
de området ska utformas. 

Nu ska polisutbildningen förändras.

Polishögskolan läggs ner
Polishögskolan kommer inte att
finnas kvar. I stället ska utbildningen bedrivas på uppdrag av
universitet eller högskola. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla
polisens grundutbildning. Redan i dag bedrivs utbildningen,
förutom på Polishögskolan, vid
universiteten i Växjö och Umeå,
och erfarenheterna därifrån är
goda.
Justitieminister Beatrice Ask
vill lägga tyngdpunkten mer på
teoretiska kunskaper och öppnar även för att personer med
annan utbildning, till exempel
jurister, ska kunna få polisiära
befogenheter.

Våld – en del av
politikervardagen

Ett intensivt rekryteringsarbete pågår till vad som blir Norrlands största domstol.

foto: Lena Nilsson

Norrlands största domstol växer fram
Senast den 1 oktober i år ska
landets fjärde migrationsdomstol vara i funktion i Luleå. Just nu pågår ett intensivt
rekryteringsarbete i det som
blir Norrlands största domstol.
Regeringen beslutade i maj för
ra året att den nya migrations
Advokaten Nr 1 • 2013

domstolen, landets fjärde, skulle
placeras vid förvaltningsrätten i
Luleå. Beslutet innebär att förvalt
ningsrätten kommer att hantera
omkring 5 000 mål per år, jämfört
med dagens 2 700 mål.
För att klara den nya uppgif
ten bedriver förvaltningsdomsto
len nu ett intensivt rekryterings
arbete. Omkring 30 personer ska

anställas, främst domare och fö
redragande, men också domstols
sekreterare. Domstolen försöker
på sin webbplats bland annat locka
intresserade med vacker natur,
en stor flygplats och många fram
gångsrika idrottslag.
Chef för den växande domsto
len är lagmannen Victoria Bäck
UÖ
ström. 

Många av landets politiker har
utsatts för hot och våld med
anledning av sina förtroendeuppdrag. Särskilt utsatt är ordförandeposten där en fjärdedel
uppger att de utsatts för hot
och trakasserier. Det visar en
unik studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, gjort på uppdrag av regeringen.
Bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16
procent att de någon gång under 2011 utsattes för hot, våld
eller trakasserier. Yngre politiker är mer drabbade än äldre;
mer än var fjärde förtroendevald i åldern 20–29 år uppger
att de utsatts i egenskap av politiker.
Få har valt att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet,
men studien visar att nästan var
tionde har undvikit att engagera sig eller att uttala sig i en
specifik fråga på grund av utsatthet eller oro för att utsättas.
Läs mer på: bra.se
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Nyheter

Advokater kämpar
för rättsstaten i Afrika
– I den perfekta rättsstaten,
som vi föreställer oss den, består en stor del i att tillförsäkra
tillgången till rättshjälp!
Den kenyanske advokaten
Donald Deya är vältalig, och
hans exakta formuleringskonst klingar av god retorisk
common law-tradition.
Donald Deya är generalsekrete
rare för Pan-African Lawyers Uni
on (PALU). I slutet av 2012 besök
te han Sveriges advokatsamfund
tillsammans med PALU:s pro
gramansvarige, juristen François
Godbout från Québec.
Advokatorganisationen PALU:s
syfte är att leda utvecklingen av
rätten och advokatkåren på den
afrikanska kontinenten. Organi
sationen är intresserad av utveck
lingsfrågor i stort, och betonar
starkt arbetet för att stärka rätts
staten och de mänskliga rättighe
terna.
PALU har medlemmar i alla
Afrikanska unionens 54 med
lemsstater. Nationella och regio
nala advokatsamfund kan vara
medlemmar, men också enskilda
advokater. PALU grundades 2002
som en paraplyorganisation för
afrikanska advokater och
advokatorganisationer.
I början sköttes arbetet av
verkställande kommitténs med
lemmar på volontärbasis. Men
för två och ett halvt år sedan blev
bördan för tung, och PALU rekry
terade Deya och Godbout från
den regionala advokatorganisa
tionen East African Law Society
för att skapa ett sekretariat.
Sekretariatet förlades till Aru
sha i Tanzania, eftersom Afri
kanska domstolen för mänskliga
rättigheter har sitt säte där. Dom
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François Godbout, programansvarig för Pan-African Lawyers Union, och Donald Deya, generalsekreterare.

stolen meddelade sin första dom
– Trots skillnaderna i våra rätts
i december 2009.
system och bakgrunder, kan vi
– Den nya domstolen behövde
destillera fram några kärnvärden
uppmärksamhet och stöd. När
som hela advokatkåren strävar
domstolens arbetsvolym ökar, är
mot: advokatetik i verksamheten,
det våra medlemmar som är om
det allmänna bästa, rättsstatens
bud i målen. Då finns vi i Arusha
värden. De sträcker sig utöver de
som en resurs och en bas för ad
skilda rättssystemen och väcker
vokaterna, säger Donald Deya.
gemensamma känslor hos många
Den afrikanska kontinenten är
människor, säger Donald Deya.
vidsträckt, och rättssystemen
Enligt Deya ser sig advokater
skiljer sig kraftigt mellan regio
na i de flesta afrikanska länder
nerna och staterna. Anglosaxisk
som en yrkeskår som bör ta ställ
common law är utbrett i många
ning för rättsstaten – och som i
länder, medan andra följer den
många fall måste konfrontera lan
kontinentaleuropeiska code civil,
dets regering.
enligt fransk eller belgisk tradi
På nationell nivå är PALU:s roll
tion. I Nordafrika är islamisk rätt
att hjälpa medlemmarna agera
vanlig – med anstrykning åt eng
och att bygga upp deras kapacitet
elsk eller fransk rätt. De portugi
att stärka rättsstaten och de
sisktalande ländernas rättssystem
mänskliga rättighe
har sin särprägel.
terna.
Därtill kommer en
läs mer
På regional nivå
rad traditionella
Läs mer på PALU:s
webbplats http://
och på kontinent
afrikanska rättsord
lawyersofafrica.org/
nivå växer möjlighe
ningar.

terna att använda organ och insti
tutioner för att stärka mänskliga
rättigheter – inte minst genom
domstolarna. PALU har agerat
mot stater i domstol i några typ
fall, för att ge medlemmarna ex
empel på hur de kan göra.
– Domstolarna på regional och
kontinental nivå kan ge goda bi
drag till utvecklingen av mänsk
liga rättigheter, eftersom reger
ingarna har gjort så långtgående
åtaganden. Nu har vi verktyg som
biter! säger Donald Deya.
Men målet är inte alltid fram
gång i rätten, berättar Deya och
berättar om korruptionsmål som
PALU har drivit i södra Afrika.
– ”Public interest litigation”
handlar inte om att vinna i dom
stolen. Det är en bonus, men det
viktigaste är att vinna den allmän
na opinionen. Processen väcker
opinion kring sakfrågan, skapar
åsikter och kan skapa en hel ked
MA
jereaktion!
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Audi Q3 Sports Edition.
For the land of quattro.®
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Advokaten
Nr 1 • 2013

15

Världen
Enhetligt patentskydd
i EU
Ett förslag om enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol inom EU har röstats
igenom i Europaparlamentet.
EU-kommissionen räknar med
att det första enhetliga patentskyddet ska kunna meddelas
under 2014. Den svenska regeringen utreder för tillfället vilka
lagändringar och övriga anpassningar som reformen kommer att kräva för svensk del.

Rättvisa i millenniemålen
I samband med att dagen för
internationella mänskliga rättigheter, instiftad av FN, högtidlighölls i december välkomnade
International Bar Association’s
Human Rights Institute, IBAHRI,
ett växande globalt samförstånd
om att rättsstaten är en förutsättning för hållbar fred och utveckling på både nationell och
internationell nivå. Men IBAHRI
vill också att rättvisa och rättsstatsprincipen införs som oberoende mål i FN:s millenniemål.
– Det är avgörande att rättsstaten och de nationella rättsliga mekanismerna inom nationalstaterna stärks för att många
av millennieutvecklingsmålen
ska uppnås och detta saknas i
de nuvarande målen, säger en
av IBAHRI:s ordförande Sternford Moyo.

europadomstolen

Jämlikhet går före religionsfrihet
Rätten att uttrycka sin religiösa övertygelse får inskränkas
när det behövs för att skydda
andra viktiga intressen, som
skydd mot diskriminering. Det
är slutsatsen av en uppmärksammad dom från Europadomstolen i mitten av januari.
Europadomstolen prövade i janu
ari samtidigt fyra olika anmälning
ar från brittiska medborgare. Den
gemensamma nämnaren är att alla
fyra hävdar att deras religionsfri
het kränkts när de blivit uppsagda
eller på annat sätt utsatts för disci
plinära åtgärder i arbetet på grund
av hur de uttrycker sin kristna tro.
Europadomstolen avvisar dock
klagomålen i tre av de fyra fallen.
Visserligen har alla anmälarna fått
sin religionsfrihet beskuren, men i
alla fallen utom ett har inskränk
ningarna gjorts för att skydda an
dra viktiga intressen, anser dom
stolen.
En av de avvisade anmälningar
na gäller en sjuksköterska som

uppmanats ta av sig sitt halssmycke
i form av ett kors. Enligt sjukhus
ledningen kunde smycket orsaka
fara i arbetet eller hälsorisker för
patienterna, exempelvis om kor
set kom i kontakt med ett sår.
Två andra anmälare, en sextera
peut och en vigselförrättare, har
båda uttryckt att de på grund av sin
kristna tro inte vill arbeta med ho
mosexuella par.
var
arbetsgivarnas inställning i dessa
tre fall befogad, eftersom den syf
tade till att skydda andra viktiga in
tressen – i det första fallet hälso
skydd och i de två andra skydd mot

Enligt Europadomstolen

diskriminering för andra medbor
gare.
Men en anmälan får stöd från
Europadomstolen. Anmälaren är
en kvinna som arbetar i incheck
ningen på en flygplats. 2006 bör
jade kvinnan bära sitt halssmycke i
form av ett kors synligt till unifor
men, trots att detta inte var tillåtet
enligt företagets regler. Kvinnan
skickades hem från arbetet utan
lön, och hon erbjöds senare för
flyttning. Kvinnan vägrade, och ef
ter en tid ändrades företagets reg
ler, så att olika religiösa symboler
blev tillåtna. Europadomstolen
finner i sin dom att företaget visser
ligen har ett intresse av enhetliga
uniformsregler, men att indivi
dens religionsfrihet i detta fall vä
ger tyngre än företagets intresse.
Domen är inte slutgiltig, utan
kan överklagas till så kallad stor
kammare.
Eweida m.fl. mot Storbritannien (ansökan nr
48420/10, 59842/10,
51671/10 och 36516/10)

En advokat med grava personliga problem gjorde att en
dödsdömd man i Alabama,
USA, missade att överklaga sin
dödsdom i tid. Amerikanska
tidningen New York Times konstaterar att det inte är första
gången som Högsta domstolen
visar prov på sin stela inställning till tidsfrister när det gäller
arkivering av överklagande av
dödsstraff.
Alabama är en av tre stater i
USA där domare tillåts besluta
om dödsstraff trots att juryn
rekommenderat livstid. I fallet
med den dödsdömde mannen,
som dömts för mordet på ett
affärsbiträde, använde sig domaren av det här förfaringssättet. Månaderna efter att överklagandet skulle ha lämnats in
åtalades advokaten själv för
narkotikainnehav, försattes i
konkurs samt begick självmord.
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Europadomstolen har prövat fyra olika anmälningar där den gemensamma nämnaren är frågan om i fall anmälarnas
religionsfrihet kränkts i arbetet på grund av hur de uttrycker sin kristna tro.
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Advokat missade
överklagande

Världen
Spanska advokater
i marsch mot avgifter

Den Europeiska ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros.

EU-kommissionen kritiseras
för bristande öppenhet
Rätten till handlingar som
rör EU-rättens utveckling är
avgörande för EU-medborgarnas tillit till EU. Det fastslår
Europeiska ombudsmannen
P. Nikiforos Diamandouros,
som riktar skarp kritik mot
EU-kommissionen.

peiska organisationen European
Citizen Action Service (ECAS) och
gäller kommissionens vägran att
lämna ut handlingar kring Stor
britanniens beslut att inte ansluta
sig till den europeiska rättighets
stadgan.
Kommissionen motiverade sin

Anmälan kommer från den euro

ovilja att lämna ut handlingarna

med behovet att skydda besluts
processen inom EU. Men om
budsmannen, som gått igenom
handlingarna, anser inte att argu
mentet håller, och beskriver det
som ett allvarligt fall av bristande
maktutövning.
Europeiska ombudsmannen, ärende
2293/2008/(BB)(FOR)TN

Penningtvätt går före tystnadsplikt
Advokater ska fortsätta anmäla misstänkt penningtvätt. Det
slår Europadomstolen fast.
Advokaters skyldighet att rappor
tera misstänkt penningtvätt hos
klienter innebär inte någon opro
portionerlig inskränkning i tyst
nadsplikten. Det har Europa
domstolen meddelat i en dom
som kom efter en anmälan från
den franske advokaten Michaud.
Precis som svenska advokater är
franska advokater i vissa fall skyl
Advokaten Nr 1 • 2013

diga att anmäla misstankar om att
klienter ägnar sig åt penningtvätt.
Enligt Michaud innebär denna
skyldighet ett brott mot Europa
konventionens artikel 8, om rätt
en till skydd för privatlivet, efter
som den inkräktar på advokaters
tystnadsplikt.
Europadomstolen delar

dock inte den uppfattningen.
Domstolen slår fast att advokaters
tystnadsplikt visserligen är myck
et viktig, men eftersom syftet

Den 27 november demonstrerade omkring 2 000 advokater
och andra jurister på staden
Málagas gator mot den nya lagen om domstolsavgifter, ley
de tasas judiciales, som den
spanska regeringen har infört.
Demonstrationen hade utlysts av advokatsamfundet i
provinsen Málaga, Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
Advokatsamfundets dekan
Francisco Javier Lara Peláez
kallade lagen ”en attack på
rättsstaten” och förklarade att
det är första gången någonsin
som samfundet har organiserat
en demonstration.  
Den nya lagen innebär att
domstolsavgifter på 50–750
euro tas ut för rättsliga förfaranden. Enligt Málagas advokatsamfund innebär lagen att
grundläggande rättigheter som
likhet inför lagen och rätt till ett
effektivt rättsmedel direkt skadas.
– Advokatkåren kan inte sitta
tyst när grundläggande medborgerliga rättigheter skadas,
och det är vår plikt att försvara
de rättigheterna, sade Lara i ett
anförande. Han avslutade:
– Lagen innebär att det införs
en rättvisa för de rika och en
annan för de fattiga.
Protestmarschen fick stöd av
det nationella spanska advokatsamfundet Consejo General de
Colegios de Abogados.

med penningtvättslagstiftningen
är att förhindra brott är reglerna
ändå legitima.
Såväl Rådet för Europas advo
katsamfund, CCBE, som Sveriges
advokatsamfund anser att de reg
ler som kommit till som en följd
av EU:s penningtvättsdirektiv
innebär ett oacceptabelt ingrepp
i advokatyrkets kärnvärden.
Domen är inte slutgiltig, utan
kan överklagas till stor kammare.
Läs mer på Europadomstolens
webbplats: echr.coe.int

Flera advokater har fängslats i
Förenade arabemiraten.

Förenade arabemiraten
fängslar advokater
I Förenade arabemiraten har
sedan ett knappt år över 60
personer gripits och fängslats
på politiska grunder. Bland dem
finns ett antal framträdande advokater. Nu kräver International
Bar Association’s Human Rights
Institute, IBAHRI, att de fängslade släpps omedelbart.
Bland de fängslade advokaterna finns flera som på olika
sätt arbetat med ett uppmärksammat åtal mot flera nätaktivister i Förenade arabemiraten.
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Reportage Stockholm Human Rights Award
Anne Ramberg
överlämnar
priset till Thomas
Hammarberg.

Pristagare hyllades för sin
Förre Europarådskommissionären för mänskliga rättigheter, Thomas Hammar
berg, och European Roma Rights Centre fick 2012 års Stockholm Human Rights
Award, vid en ceremoni som satte fokus på romernas situation i Europa.
TEXT tom knutson och ulrika öster foto Tom knutson och magnus andersson

S

tockholm Human Rights Award,
som ges ut av International Bar As
sociation (IBA), International Le
gal Assistance Consortium (ILAC) och
Sveriges advokatsamfund, delades ut i
18

Berwaldhallen den 26 november inför
inbjudna gäster från medierna, rättsvä
sendet, politiken och advokatkåren.
Pristagarna presenterades av general
sekreterare Anne Ramberg.

– De får priset för sitt långvariga, hårda
och flitiga arbete för att förbättra situa
tionen för Europas romer, sammanfat
tade hon priskommitténs beslut.
Anne Ramberg påminde också om att
2012 års pris delades ut till minne av den
svenska diplomaten Raoul Wallenberg,
som skulle ha fyllt ett hundra år om han
levat.
– Raoul Wallenberg är beviset på att en
person kan göra skillnad. Han visade be
tydelsen av modiga och beslutsamma in
Advokaten Nr 1 • 2013

Reportage Stockholm Human Rights Award

Bilden ovan:
European Roma
Rights Centres generalsekreterare
Dezideriu Gergely
mottar årets pris.
Bilden till höger:
Love Derwinger
med pianokvartett framträdde
i samband med
prisceremonin.
Bilden till vänster:
Artistduon Lise &
Gertrud uppskattades mycket av
publiken.

kamp för romers rättigheter
satser närhelst mänskliga rättigheter ho
tas, sa Anne Ramberg om Wallenbergs
arbete med att rädda judar i Budapest
undan deportation och död i koncentra
tions- och utrotningsläger.
Trots Raoul Wallenbergs insatser dö
dades runt sex miljoner judar och runt
500 000 romer under nazitiden. Judar
nas öde är väl känt, medan romernas
öde inte alls uppmärksammats på sam
ma sätt, sa Anne Ramberg.
– Förföljelsen av romer har dessutom
Advokaten Nr 1 • 2013

Om Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.
Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att
stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
2012 års pris utdelades till minne av Raoul Wallenberg, som
föddes för ett hundra år sedan.

tillåtits att fortgå intill denna dag. Ro
merna är på många sätt Europas kastlö
sa, fastslog Ramberg.

Thomas Hammarberg och European
Roma Rights Centres generalsekretera
re Dezideriu Gergely fick sedan ta emot
priset samt diplom.
Thomas Hammarberg nämnde i sitt
korta tacktal den numera avlidna förfat
taren och opionionsbildaren Katarina
Taikon, som redan 1965 öppnade hans
ögon för romernas svåra situation.
Dezideriu Gergely riktade sitt tack till
de romer som är beredda att kämpa för
sina rättigheter. n
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»

Reportage Stockholm Human Rights Award
Ailsa Spindler.

Dezideriu Gergely.

”Romerna beskrivs
Förtryck och diskriminering har
präglat romernas situation i Europa under lång tid. Och trots många
domar i både nationella domstolar
och Europadomstolen händer
mycket lite för att förbättra situationen. Det konstaterade deltagarna vid den debatt om romernas
livsvillkor som hölls i anslutning till
utdelningen av Stockholm Human
Rights Award.
Debatten, som leddes av det tidigare ny
hetsankaret på CNN Todd Benjamin,
hade fått rubriken ”Roma repression –
Europe’s great shame”.
I sin inledning till debatten tog Ilacs ge
neralsekreterare Christian Åhlund upp
den förföljelse som drabbade romer un
der andra världskriget. Totalt ungefär en
halv miljon europeiska romer dödades
då i koncentrations- och utrotningslä
ger. Men romernas utsatthet är långt
ifrån enbart historia. I debatten kunde
samtliga paneldeltagare ge exempel på
hur förtrycket och diskrimineringen
fortsätter – och faktiskt blir värre i vissa
delar av Europa.
– Under de senaste 40 åren har vi
märkt stora politiska förändringar i Eu
ropas länder. Det är inte längre bara ex
20

”Det är inte
längre bara
extrempartier
som lyfter
fram romsk
kriminalitet
och
liknande.”

trempartier som lyfter fram romsk kri
minalitet och liknande, utan också
politiker från de stora partierna. Romer
na beskrivs som allas fiende – statens,
medborgarnas, den allmänna ordning
ens och säkerhetens, sa Dezideriu Ger
gely.
Även Thomas Hammarberg pekade
på dessa tendenser. Inför det senaste va
let i Italien vände sig exempelvis Silvio
Berlusconi mot romerna, med affischer
som ”Om du röstar på oppositionen
kommer Milano att bli ett zigenarläger”.
Affischerna var ett försök att vända de
vikande opinionssiffrorna, ett försök
som dock inte lyckades.
Europa är i dag en kontinent i ekono
misk kris. Samtliga paneldeltagare var
eniga om att krisen spelar roll för romer
nas situation.
– Man kan inte koppla förtrycket di
rekt till krisen, det har äldre rötter. Men
indirekt har krisen påverkat. Krisen har
minskat förtroendet för politiken, att

Fakta romerna i Europa
Tio till tolv miljoner människor i Europa räknar sig som romer. Romerna utgör upp till tio procent av befolkningen i
vissa länder. Romer finns i alla EU-länder, men 70 procent
bor i Central- och Östeuropa. Romerna är den största minoriteten utan eget territorium i Europa.

skylla på romerna är ett sätt att vinna till
baka allmänheten, sa Dezideriu Gergely.
Och Ailsa Spindler var inne på samma
linje.
– Den ekonomiska krisen gör det hela
värre. Dels drabbas de som är längst ner
i samhället värst, dels söker andra i sam
hället efter någon att skylla på, sa hon.
Elisabet Fura såg en annan, mer indi
rekt påverkan.
– Ekonomisk kris leder till minskad
transparens i samhället. Det påverkar
förtroendet för makten. Så det är en ond
cirkel, fastslog hon.
Under de senaste decennierna har

såväl olika nationella domstolar som Eu
ropadomstolen tydligt markerat mot
diskriminering och särbehandling av ro
mer i en rad domar. Varför leder inte de
någon vart, frågade Todd Benjamin pa
nelen.
– Det stora problemet att regeringar
inte implementerar och tar domar på all
var, svarade Thomas Hammarberg och
exemplifierade med ett fall där Tjeckien
fälldes i Europadomstolen för att romska
barn sattes i specialklasser för barn med
funktionhinder.
Visserligen bytte man namn på speci
alklasserna, men även efter domen fick
Advokaten Nr 1 • 2013
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Thomas Hammarberg.

Elisabet Fura.

som allas fiende”
de romska barnen en sämre utbildning
än sina icke-romska jämnåriga.
Elisabeth Fura, tills i somras Sveriges
domare i Europadomstolen, påpekade
att det krävs både tid och pengar för att
driva ett fall till Europadomstolen. Och
när man väl nått dit är det sedan inte ens
säkert att domstolen behandlar alla as
pekter av problemet.
– Det är enklare att hitta och bevisa
brott mot andra artiklar, som skydd för
livet och rätten till rättvis rättegång, än
diskriminering. Domstolen nöjer sig
ofta med det, sa Fura.
Dezideriu Gergely betonade också att
det bara är ett fåtal av alla romer som ut
sätts för övergrepp och diskriminering
som förmår driva detta i domstolarna.
Eftersom de nationella rättssystemen i
många fall inte tar våld mot romer på all
var blir dessa människor i praktiken
rättslösa.
– Rättsväsendet agerar inte när det
handlar om våld mot romer. Då är det
knappast förvånande att romerna inte
kräver sina rättigheter. En studie vi gjor
de härom året visade att i de flesta av
dessa fall har man överhuvudtaget inte
identifierat någon förövare, och därmed
inte genomfört någon rättegång. Vad gör
det med förtroendet för staten och rätts
Advokaten Nr 1 • 2013

systemet när man får vänta i åratal på
rättvisa och ekonomisk kompensation,
frågade Gergely, som menade att fokus,
i stället för att se på enskilda som driver
sina fall i domstol, borde ligga på statens
skyldighet att garantera rättvisa för alla.
Moderatorn Todd Benjamin försök

te sedan provocera paneldeltagarna en
smula, genom att tala om att en grupp
som romerna lätt kan utveckla en slags
offermentalitet. Vad kan romerna själva
göra för att förändra sin situation, fråga
de han.
Dezideriu Gergely valde att i stället be
rätta vad den romska gruppen vill och
vad som hindrar den.
– Romerna vill leva i säkerhet och ha
skola åt sina barn, bo anständigt, hitta ett
jobb och få en inkomst. Problemet är att
de hamnat i en ond cirkel som är väldigt
svår att komma ur.
Många romer når helt enkelt inte upp
till den lägstanivå som krävs för att man
ska kunna arbeta för att ta sig ur sina pro
blem. Utan det stödet är det svårt att för
vänta sig att romerna själva ska kunnat
göra något, sa han.
Thomas Hammarberg medgav att det
visserligen finns problem inom det
romska samhället, eller snarare de olika

”Hur mycket
förlorar
Europa på
att 10–12
miljoner
romer lever
i utanförskap och
fattigdom?”

nästa sida
Dezideriu
Gergely, VD
för European
Roma Rights
Centre

romska samhällena. Det har, sa han,
inom vissa grupper uppstått sedvänjor
som tvångsgifte och en ovilja att skicka
sina barn till skolan. Men:
– Det pågår diskussioner inom de
romska samhällena om detta i dag, och
problemen får inte användas för att at
tackera romer och säga att de har fel och
gör fel, sa han.
Avslutningsvis frågade Todd Benja
min också vad Europas romer kan bidra
med och vad vi kan lära av dem. Dezide
riu Gergely valde att vända på frågan:
– Hur mycket förlorar Europa på att 10–
12 miljoner romer lever i utanförskap och
fattigdom? Det påverkar produktiviteten,
skatteintäkterna och så vidare, sa han.
Även Ailsa Spindler ville se frågan från
ett annat håll.
– I en by någonstans i Europa finns en
femårig pojke som inom de närmaste 20
åren kommer att bryta 9-sekundersval
len på 100 meter. I en annan by finns en
liten flicka som kommer att omkullkasta
fysikens lagar. Kanske. Eller kanske
inte … Det vi vet säkert är att inget av
dessa barn kommer att utveckla dessa
förmågor, eller andra förmågor, om de
inte får gå i skolan, om de dör unga av nå
gon sjukdom, eller om de skadas av att
bo grannar med en giftig soptipp. n
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Trots hoppfulla tecken lär det ta tid
European Roma Rights Centres
generalsekreterare Dezideriu Gergely tecknar en komplex bild av
hur romer i Europa lever i dag. Det
finns en klart ökad medvetenhet
om romers utsatthet på den högsta
politiska EU-nivån, men på det lokala planet har lite förändrats.
Dezideriu Gergely, generalsekreterare
för European Roma Rights Centre,
ERRC, berättar att de blev mycket över
raskade när de fick veta att de tillsam
mans med Thomas Hammarberg de
lade på årets Stockholm Human Rights
Award. Enligt Dezideriu Gergely inne
bär priset ett internationellt erkännande
av det arbete som ERRC bedriver. Det
kan även bidra till en ökad medvetenhet
om de romska frågorna och de utma
ningar som romerna står inför i Europa.
– Vi känner oss även hedrade över att
vårt namn nämns tillsammans med Tho
mas Hammarbergs. Han är en person
som hängivet har ägnat sig mycket åt
romska frågor, säger Dezideriu Gergely
när vi träffas på Advokatsamfundet sam
ma dag som prisceremonin hålls.
Dezideriu har romskt påbrå på sin fars
sida. Dezideriu Gergely arbetade tidiga
re som advokat i Bukarest och engage
rade sig ofta i människorättsfrågor som
rörde romer i Rumänien.

Dezideriu Gergely
arbetade tidigare
som advokat i
Bukarest och
engagerade sig
ofta i människorättsfrågor
som rörde romer.
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European Roma Rights Centre, ERRC,
grundades för femton år sedan i Buda
pest, Ungern. Det är en internationell
stiftelse som bekämpar rasism och dis
kriminering mot romer. Organisatio
nen arbetar med romska frågor i hela
Europa. ERRC inriktar sitt arbete på de
länder där det finns mest romer, alltså
centrala och östra Europa. Men den är
även verksam i Ryssland, västra Bal
kan, samt i västeuropeiska länder som
Frankrike, Italien och Portugal. Man
har inte bedrivit något arbete i Sverige.
ERRC har ett strategiskt fokus efter
som man kan inte göra allt eller vara
verksamt överallt. Under de senaste
åren har man inriktat sig tematiskt på oli
ka områden i olika länder.
Advokaten Nr 1 • 2013
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 innan utanförskapet på allvar bryts
Särskilt prioriterade områden är våld
som riktas mot romer, romska barns rätt
till utbildning och boendesituationen
för romer. ERRC har även granskat ro
mers rätt att resa fritt inom EU. Ytterli
gare ett område man granskat är bristen
på information och korrekt statistik som
rör romernas situation.
– Generellt sett saknas en klar och tyd
lig bild av hur romerna lever. Det saknas
tydligt en vilja till att uppmärksamma
denna fråga. Ofta beror det på att de lo
kala eller centrala myndigheterna inte
är medvetna om romernas verkliga situ
ation. Så om man inte vet omfattningen
av romernas situation hur ska man då
kunna agera? säger Dezideriu Gergely.
Organisationen är uppdelad i en juri
disk avdelning och en programavdel
ning. Man arbetar med att kombinera
strategiska rättsprocesser, då man tar
ärenden till internationella domstolar
som Europadomstolen, med stora
forskningsinsatser. Det medför att ro
mernas situation uppmärksammas
men ger även en grund till rättsproces
serna.
ERRC utbildar även nyckelgrupper,
som romska aktivister och advokater, i
mänskliga rättigheter. Man planerar nu
att utvidga utbildningen till att även om
fatta åklagare och domare samt lärare.
Framgångar och motgångar

Trots att EERC har haft flera framgångar
i Europadomstolen så innebär inte av
görandena med automatik att situatio
nen för romerna förbättras. Dezideriu
Gergely anser att situationen är mycket
frustrerande. Staterna betalar visserli
gen ut kompensation till de romska off
ren, men de har inte fullt ut implemen
terat de åtgärder som krävdes enligt
besluten av Europadomstolen vad gäl
ler att reformera de egna systemen, an
tingen avseende det rättsliga systemet,
genomföra brottsutredningar, eller
stärka romers rätt till boende eller rätt
till utbildning.
– Detta är ett mönster i många länder,
de är mycket långsamma att vidta åtgär
der mot den pågående diskriminering
en av romer, säger Dezideriu Gergely.
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Den stora bilden

När gäller det europeiska majoritets
samhället och romerna så går det att
skönja olika utvecklingslinjer beroende
på vilken nivå man granskar. Under se
nare tid har de romska frågorna upp
märksammats alltmer i Europa. Det
främsta skälet är att EU har konstaterat
att situationen för romerna är mycket
allvarlig och det finns ett behov av att
göra mer.
Europakommissionen har gett med
lemsländerna i uppdrag att utveckla åt
gärdsplaner för att förbättra situationen
i respektive land för de romska befolk
ningsgrupperna de kommande tio
åren.
– Det är ett mycket viktigt steg efter
som det innebär ett erkännande från
den högsta politiska nivån i EU. Så på
den högsta politiska nivån finns det i dag
en medvetenhet om den romska befolk
ningsgruppens utsatthet och att det
finns ett behov av insatser, säger Dezide
riu Gergely.
Lämnar man den överstatliga nivån
och ser på ländernivån blir bilden min
dre ljus. Åtskilliga länder har sedan
många år utlovat åtgärder utan att det
har skett.
– Ser man till den lokala nivån där ro
mer lever och jämför situationen i dag
med för tio år sedan så har det inte in
träffat någon märkbar förbättring för ro
merna, i framför allt centrala och östra
Europa, i det dagliga livet, trots reger
ingarnas löften, kommenterar Dezide
riu Gergely kritiskt.
Det finns flera delförklaringar till det,
enligt honom. De högtidliga policydo
kumenten förblev just policydokument
i många fall eftersom den vilja som
fanns på central nivå inte överfördes till
lokal nivå. Det i sin tur berodde oftast på
att det inte avsattes några ekonomiska
medel till att genomföra de tänkta åtgär
derna lokalt. Ett annat problem var att i
många policydokument förutsattes att
romerna skulle involveras, men i prakti
ken fungerade det mycket sällan.
Ytterligare ett dilemma är att de aktu
ella medlemsstaterna är ovilliga att an
slå ekonomiska medel själva eftersom

”Generellt
sett saknas
en klar och
tydlig bild
av hur ro
merna lever.
Det saknas
tydligt en
vilja till att
uppmärk
samma
denna
fråga.”

nästa sida
Thomas
Hammarberg,
Europarådets
förre
kommissionär
för mänskliga
rättigheter

de förväntar sig att EU ska bidra med
pengarna. Men de är dessvärre allt an
nat än framgångsrika i att allokera EUmedel till de romska grupperna.
– Regeringarna visar att de antingen
inte är intresserade av att få pengarna el
ler att de inte är kapabla att få pengarna,
sammanfattar Dezideriu Gergely situa
tionen.
Framtiden

Trots att så lång tid förflutit sedan de
första romerna invandrade till Europa
är klyftan mellan romerna och de olika
majoritetssamhällena i Europa stor,
misstroendet är påtagligt från båda
håll. Hur ska egentligen de olika kultu
rerna kunna mötas?
– Vad som är mycket tydligt när man
talar om romer i Europa är att det hand
lar om väldigt många olika grupper med
stora kulturella variationer sinsemel
lan, säger Dezideriu Gergely, som me
nar att de olika grupperna har olika be
hov. Det gäller att möta respektive
grupp på det för den gruppen mest än
damålsenliga sättet. Det finns inte en
standardlösning för alla grupper utan
det handlar om att sträcka ut sig på olika
sätt beroende på respektive grupps be
hov.
– Generellt är det så att i samhället har
vi en stor och diversifierad befolkning
och det går inte att säga att alla har sam
ma mål, som grupper skiljer vi oss åt.
Det är samma sak med romerna, det
finns olika grupper med olika behov och
mål. Så svaret är att vi måste hitta lös
ningar som är anpassade till människor
na och det är även viktigt att majoritets
samhället och de romska grupperna
samarbetar, säger han och tillägger:
– Problemet uppstår när det inte finns
någon interaktion. När det inte sker nå
got tvärkulturellt utbyte kan inte två kul
turer mötas. Det här är processer som
inte sker över en natt, det tar tid.
För vissa romska grupper kommer
det, enligt honom, att ta längre tid än för
andra eftersom varje grupp har sin egen
unika historia. Vissa har förföljts mer än
andra i vissa länder; de saknar tillit. Så
det är en process som tar tid.n
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Ökad politisk medvetenhet
Europarådets förre kommissionär
för mänskliga rättigheter Thomas
Hammarberg är en av årets två
pristagare. Han har vigt sitt liv åt
att arbeta för de mänskliga rättigheterna. Sedan 1965 har han varit
engagerad i att slåss för romernas
rättigheter.

”Det talas
om romer
men inte
med
dem.”

Att Thomas fick dela årets pris med
European Roma Rights Centre, ERRC,
gladde honom, eftersom han anser att
just ERRC arbetar på ett sätt som kan
fungera som en modell för andra ideel
la organisationer; ERRC har till exempel
drivit flera viktiga mål med framgång i
Europadomstolen. Han hoppas även att
priset kan bidra till att öka ERRC:s tro
värdighet och därmed göra det lättare
för RRC att få sponsorstöd från olika
fonder.
Thomas Hammarbergs engagemang
för romerna är en naturlig följd av hans
livslånga engagemang för de mänskliga
rättigheterna.
– Eftersom romerna är den mest ef
tersatta och diskriminerade minori
tetsgruppen i Europa så går det inte att
undvika frågan om deras rättigheter om
man är seriöst intresserad av mänskliga
rättigheter, säger Thomas när vi träffas
i hans hem i Enskededalen strax söder
om Stockholm en vintrig dag strax före
julen 2012. Han ger ett lugnt och vänligt
intryck och talar på ett mjukt och förtro
endeingivande sätt.
Thomas berättar om hur hans intres
se för romernas situation tändes år 1965
då han läste i tidningen om ett förstamaj
tåg. Katarina Taikon och hennes kamra
arbetar med FN-rapport om Transnistrien
Thomas Hammarberg har för närvarande ett FN-uppdrag
om mänskliga rättigheter i Transnistrien, det land som tillhörde Sovjet-republiken Moldavien under den sovjetiska tiden
men som förklarade sig självständigt i början av nittiotalet.
Det har inte erkänts diplomatiskt av något annat land och
i Moldavien ses det som en utbrytarrepublik. Men inom FN
finns ett engagemang för att människor i sådana områden
(inklusive norra Cypern, Abchazien, Sydossetien och Nagorno-Karabach) ska få någon form av stöd för sina mänskliga
rättigheter. Thomas Hammarbergs arbete på Transnistrien är
en aspekt av detta. Han har besökt fängelser, mentalsjukhus,
barnhem och andra platser där mänskliga rättigheter kan
vara en kritisk fråga. Och just nu skriver han rapporten.
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ter hade oinbjudna anslutit sig till det so
cialdemokratiska demonstrationståget
med egna plakat och med ett budskap
som gick stick i stäv med den dåtida soci
aldemokratiska uppfattningen.
– Skyltarna hade budskapet: ”Vi vill
gå i skolan!”. Det blev en slags chockef
fekt att det i det välskötta landet Sverige
fanns barn som inte fick gå i skola, berät
tar Thomas som senare sökte upp hen
ne, och sedan hade de ett samarbete un
der många år.
– Katarina Taikon hade en tydlig lin
je och sa: ”Vi är svenskar, samtidigt vill
vi att majoritetssamhället ska ha en res
pekt för vår kultur och bakgrund.” Hon
lyckades artikulera frågan om integra
tion kontra assimilering, säger han.
EUROPA I DAG

I dag lever cirka tolv miljoner romer i
Europa. Thomas betonar att han före
drar att tala om romska befolknings
grupper, snarare än en romsk befolk
ningsgrupp, eftersom det är stora
skillnader mellan olika romska grup
pers kultur och bakgrund. Ändå finns
det ett kitt grupperna emellan i fram
för allt språket (romani, eller romani
chib), även om det i vissa länder mer el
ler mindre utplånats. I dag förekommer
det dock insatser för att stärka språkets
ställning.
Gemensamt för Europas romer är
också en lång och mörk historia av för
följelser, svåra våldsövergrepp och dis
kriminering i alla upptänkliga former.
De historiska erfarenheterna har lett
fram till en stor och djupgående miss
tänksamhet mellan de romska grupper
na och majoritetssamhällena.
I dag lever många romer, framför allt
i Central- och Östeuropa, i en svårslagen
”cocktail” av olika sociala brister: dålig
hälsa, kort medellivslängd, usla boen
devillkor, enorm arbetslöshet, segreger
ing, bidragsberoende samt undermålig
eller obefintlig utbildning för barn och
unga.
EU:s betydelse

I och med att många forna östblocks
länder inträtt i EU har det inneburit

att situationen delvis förändrats för ro
merna på olika sätt. I samband med
medlemskapsförhandlingarna gjorde
kandidatländerna utfästelser om för
bättringar av de mänskliga rättigheter
na, inte minst för romerna, men de har
inte förverkligats.
– Där förlorades en möjlighet att ge
nomföra vissa reformer, kommenterar
Thomas.
En viktig betydelse av att blockupp
delningen i Väst- och Östeuropa för
svunnit och att ett mer enat Europa tagit
över är att Europadomstolens pådri
vande funktion blivit påtaglig för romer
nas situation. I flera domar har domsto
len behandlat frågor om diskriminering
av romer, till exempel att romska barn
sätts i specialklasser tillsammans med
barn med särskilda behov. Dessvärre
genomförs domstolens beslut sällan lo
kalt.
Det som blivit uppenbart under se
nare år är, enligt Thomas, att situatio
nen för Europas romer har kommit upp
på den politiska dagordningen. Ett pro
blem är att romerna mycket sällan deltar
i de seminarier eller diskussioner som
förs.
– Det talas om romer men inte med
dem, säger Thomas som menar att
det delvis är en effekt av att romerna
är splittrade och saknar en gemensam
stark politisk organisation. Men det tror
Thomas Hammarberg kommer att för
ändras i takt med att romerna blir allt
mer politiskt medvetna.
– På EU-nivå borde politikerna vara
mer lyhörda till romska röster än vad de
varit hittills. Sedan är ett dilemma med
EU att många av de här problemen inte
är nationella utan kommunala, och på
den nivån är det ofta tufft att åstadkom
ma verkliga förändringar, sammanfattar
Thomas.
Sverige och romerna

Situationen för romer i Sverige skil
jer sig åt jämfört med hur det ser ut i
många andra länder i Europa. I Sverige
är boendesituationen en annan efter
som de romska grupperna är bofasta
här. Barnen har möjlighet och deltar
Advokaten Nr 1 • 2013
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Europarådets förre kommis
sionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg har
vigt sitt liv åt att arbeta för
de mänskliga rättigheterna.
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även i skolgången i Sverige. Men det fö
rekommer fortfarande diskriminering.
Många romer vittnar om svårigheter att
få arbete om man har ett romskt namn,
vilket gjort att namnbyte inte är ovan
ligt. Gång efter annan rapporterar me
dierna om hur romer diskrimineras i
vardagslivet.
Under senare år har det även sökt sig
romer till Sverige från länder på västra
Balkan samt Central- och Östeuropa.
I storstäderna ägnar de sig åt att spela
musik, samla in tomburkar och olika for
mer av tiggeri. I medier hävdas ofta att
det är kriminella ligor som organiserar
dessa grupper. Thomas Hammarberg är
av en annan uppfattning. Han menar att
det handlar om olika familjer som tar sig
hit familjevis. Antingen har de kommit
hit i en bil, som de sedan övernattar i. El
ler så har de hyrt plats i en buss, som de
bor i när de är i Sverige.

”Jag har gett
pengar
eftersom de
här männis
korna befin
ner sig i ett
absolut
nödläge.”

Det råd som ibland ges från myndig
hetsföreträdare, att inte ge pengar till
tiggare, följer inte Thomas Hammar
berg.
– Jag har gett pengar eftersom de här
människorna befinner sig i ett absolut
nödläge. De sitter inte där för att det är
skoj, säger han och det glimmar till i hans
ögon av en snabbt uppflammande vre
de.
De diskussioner som förts på senare
tid om att införa visumtvång från län
der som många romer kommit ifrån har
inneburit att romerna från dessa länder
stigmatiseras och utsätts för förtryck på
ett nytt och annat sätt. Thomas beskri
ver hur det i de länder som romerna
kommer ifrån uppfattas som om romer
na förstör dessa länders rätt till visum
frihet.
– Sverige medverkar då i praktiken till
att starkt öka den negativa hållningen till

romer i de aktuella länderna, säger han
och tillägger:
– Om det är så att man inte klarar att
det kommer hit människor till följd av en
tillåten ökad rörlighet då borde man inte
ha givit visumfrihet. I stället borde man
ha väntat med det till dess problemet var
uppklarat. I grund och botten handlar
det om att de här människorna är diskri
minerade i sina hemländer. Just nu har
vi faktiskt medverkat till en försämrad
situation för de här människorna i deras
hemländer, och det var väl ändå inte me
ningen!
Kulturen

Ett utmärkande och i grunden positivt
drag i den romska kulturen är den star
ka solidaritet som råder. Thomas berät
tar att under århundraden har den star
ka sammanhållningen varit det romska
motdraget mot ett hotfullt och aggres
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Romska barn i östra Slovakien. En viktig orsak till romernas utanförskap är att många romska barn inte går i skolan.
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sivt majoritetssamhälle. På så vis har
flera olika delar överlevt eftersom kul
turen slutit sig mot ett utbyte. Det har
gjort att vissa delar av kulturen kommit
i otakt med sin omvärld. Det är särskilt
tydligt när det gäller kvinnans ställning,
tycker Thomas Hammarberg. Samti
digt konstaterar han att det finns bra
exempel på kvinnor som krävt och ta
git sin plats, som Katarina Taikon. Han
menar även att det förs diskussioner i
de romska folkgrupperna om kvinnans
ställning.
– Men det är svårt för representanter
från majoritetssamhället att komma in
och säga hur det ska vara. Då sluter man
sig bara.
Morgondagens lösning

Bilden av romernas situation är inte
nattsvart. Det har skett förändringar
och medvetenheten om romernas si

tuation har ökat. Men eftersom proble
men för romerna är många och intimt
inflätade i varandra löser man dem inte
i en handvändning. Thomas Hammar
berg anser att det i grunden krävs flera
och samtidiga åtgärder som angriper
flera av problemen. För att illustrera
komplexiteten ger han ett exempel:
– Barnen kan inte läsa läxor eftersom
det saknas ljus då man inte har ström,
och dessutom tror föräldrarna inte på
nyttan med skolan eftersom de själva
ofta mobbats eller fått avbryta skolgång
en tidigt.
Ändå anser Thomas att det finns någ
ra insatser som om de genomförs skulle
kunna fungera som hävstänger:
1. Satsa på att stärka de små barnens
språkkunskaper både i sitt hemspråk
och i majoritetssamhällets språk.
2. Se till att alla romer får identitets
handlingar.

3. Förbjud vräkningar om det inte
finns acceptabla alternativa boenden.
För att få igång en process som ska
minska klyftan av misstänksamhet vill
Thomas Hammarberg att man genom
för sanningskommissioner ländervis.
På lång sikt är Thomas Hammarberg
hoppfull om att dagens utanförskap ska
kunna brytas. Bland unga svenska ro
mer finns det tecken på förändring. Det
finns goda föredömen som Hans Cal
daras och bortgångna Katarina Taikon.
Även om det kommer att ta tid så är han
optimistisk.
– Det olika frågorna hänger ihop och
det gäller att bryta cirkeln. Men ett ab
solut villkor är att man får stopp på för
talet av romer. Det är jätteviktigt att poli
tiker inte missbrukar sin position till att
direkt eller indirekt stödja den typ av för
domar som redan är alltför spridda, sä
ger han. n

Hédi Fried, Kate Wacz, Ailsa Spindler, Dezideriu Gergely och
Gábor Szentiványi.

Mi Anckarcrona, Nina Lagergren och Christian Åhlund.

Marianne Lundius, Stefan Lindskog och Sten Heckscher.

Thomas Hammarberg och Anne Ramberg.
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Claes Zettermarck
slutar efter 30 år
på White & Case
Claes Zettermarck slutar på White & Case efter 30 år och startar ny advokatbyrå
med Claes Lundblad.
Advokatsamfundets ordförande ger sin syn på den stora och den lilla advokat
byrån, advokatmarknadens förändring och advokatetiken.
TEXT magnus andersson foto TOM KNUTSON och MAGNUS ANDERSSON

C

laes Zettermarck var med och
etablerade den första internatio
nella storbyrån i Sverige, White
& Case, 1983. Den 1 juli 2013 lämnar han
firman och startar en ny advokatbyrå
med Claes Lundblad som kompanjon.
Beslutet beror bland annat på den in
ternationella byråns egna regler. Enligt
delägaravtalet i White & Case kan man
inte kvarstå som equity partner efter ut
gången av det kalenderår då man fyller
65 år, som Zettermarck gjorde 2012.
– Jag tycker det är en bra regel, men
den tvingar fram en del tänkande, säger
Claes Zettermarck.
En sak Claes Zettermarck och hans
hustru har funderat över är var de ska
bo. På grund av fyra barnbarn i Stock
holmstrakten föll valet på att fortsätta
bo i Stockholm och inte flytta till New
York eller Florida.
Från den utgångspunkten blev nästa
fråga om han då skulle pensionera sig.
– Svaret på det är nej – jag är frisk, jag
tycker fortfarande att det är roligt att ar
beta. Jag tycker att juridik är roligt, men
jag tycker också att det är kul med kon
takten med människor, kontakten med
olika branscher och olika problem som
kan uppkomma där.
Det är visserligen möjligt att fortsätta
på White & Case i en annan position –
beroende på vilken inriktning man vill
ha. De stora firmorna är numera upp
byggda för att klara stora transaktioner
Advokaten Nr 1 • 2013

”Att advokat
etiken är vik
tig innebär
inte att den
är statisk,
utan den är
dynamisk!”

Claes Zettermarck
utanför White &
Case i New York.

som kräver stora resurser och mycket
specialistkunskap, som större företags
överlåtelser och ombudskap i större
skiljetvister.
Men Claes Zettermarck kom fram
till att det inte var det han ville hålla på
med:
– Jag vill ha större frihet i kalendern
och snarare ägna mig åt mindre upp
drag som inte fordrar så stor organisa
tion.
Det Claes Zettermarck verkligen vill
göra i framtiden är att ha uppdrag som
skiljeman, att leda bolagsstämmor – och
att ägna sig åt senior rådgivning, som är
baserad på erfarenhet, kunnande och
omdöme, där det inte fordras de stora
resurser som en stor firma har.
– Då faller det sig naturligt att söka
sig till det mindre formatet. Och om jag
vill expandera skiljemannauppdragen
är det väldigt svårt att göra det inom ra
men för en stor firma.
White & Case frågade om Claes Zetter
marck kunde stanna en tid på firman, så
under första halvåret 2013 är han ”part
ner of counsel” och har en konsultroll.
Claes Zettermarck och Claes Lund
blad är öppna för att ta in en ytterliga
re en delägare med liknande inriktning,
men de ska inte anställa biträdande ju
rister.
Grunden för att det blev just Claes
Lundblad som kompanjon är att de
båda är ungefär lika gamla och befinner
29

»

Reportage Claes Zettermarck

»

sig på samma punkt i karriären. Under
årens lopp har de träffats framför allt
som motpartsombud, och på senare år
har de setts i andra sammanhang.
– Vi trivs ihop och har kul och har
samma uppfattning om vad vi vill göra
i framtiden.
Det finns exempel på andra extremt
kvalificerade advokater som startar spe
cialinriktad verksamhet i stället för att
gå i pension. Claes Zettermarck tror att
ett skäl är att advokater även vid mogen
ålder orkar arbeta och tycker att det är
roligt.
– Och som komplement till de stora
byråerna med de stora byråernas resur
ser kan det finnas en marknad för den
här typen av tjänster. Det vet vi inte,
men vi tror det!

”Man måste
ständigt ar
beta för för
ändringar
som gör att
vi även fort
sättningsvis
är attraktiva
för att
förbättra
positionen
på marknaden.”

att
marknaden ser helt annorlunda ut än
för 20 år sedan: den är mer sofistikerad,
och det finns fler alternativ.
De internationella advokatfirmor
na har blivit internationella i samband
med globaliseringen, enligt Zetter
marck. Det har framför allt amerikan
ska och engelska byråer utnyttjat, och
det har vuxit fram ett relativt stort an
tal firmor med närvaro i många länder.
– Och utvecklingen har gått ganska
raskt, säger Claes Zettermarck.
Det har berott bland annat på föränd
ringar i omvärlden av politiskt slag, som
omvälvningarna i Östeuropa. Nu finns
möjligheten till verksamhet med en in
ternationell advokatfirma i Warszawa,
Prag eller Moskva. Regelsystemen har
också förändrats. När Claes Zettermarck
började arbeta med företagsöverlåtelser
krävdes till exempel tillstånd från läns
styrelsen om en utländsk medborgare
var inblandad. I dag ska i stället förvärv
av särskild storlek anmälas i Bryssel för
prövning på europeisk nivå.
Den underliggande affärsverksam
heten har också blivit mer internatio
Claes Zettermarck förklarar

FAKTA OM CLAES ZETTERMARCK
Bor: I Stockholm.
Familj: Fru och två vuxna dottrar samt fyra barnbarn.
Karriär: Jur. kand. 1972, e.o. universitetslektor 1972–1973,
tingsnotarie Södertörns tingsrätt samt fiskalsaspirant och
hovrättsfiskal Svea hovrätt 1973–1977, biträdande jurist och
delägare Palm-Jensen Roos 1977–1983, White & Case 1983–.
Intresserad av: Träning, fotboll och skönlitteratur.
Senast lästa bok: Open City av Teju Cole.
Det visste du inte om Claes Zettermarck: Tjänsten som extra
ordinarie universitetslektor var vid socialhögskolan i Örebro.
Det var lärorikt.
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nell. Banker som en gång i tiden var
rent svenska banker har nu verksam
het i England, Baltikum och Polen, och
på ”hemmamarknaden” i Norge, Dan
mark och Finland.
– Det innebär krav på en annan typ av
tjänster från dem som sysslar med juri
disk rådgivning.
De nationella reglerna för juridisk
rådgivning och advokatverksamhet har
förändrats. I England fick inte utlän
ningar vara med i partnership på advo
katbyråer – det ändrades, och i och med
det har de internationella firmorna kun
nat växa på Londonmarknaden. I Tysk
land fanns inga nationella firmor, utan
bara delstatliga. Senare blev de natio
nella och därefter internationella.
De internationella firmornas etable
ring har påverkat de svenska advokat
byråerna:
– Jag tror att under den tid som jag har
varit verksam, så har man gått från att
vara enskild rådgivare till att driva före
tag. Det blir ett företagstänkande sna
rare än ett individuellt tänkande, i stort
som smått.
Att bygga upp företagskulturer inom
byråerna tror Claes Zettermarck är något
som de internationella firmorna har fört
med sig, eftersom de var större och hade
kommit en bit längre i det tänkandet.
för
Stockholm som nav för nordeuropeisk
affärsjuridik och som ort för skiljeförfa
randen, tror Claes Zettermarck.
– Men det kräver hårt arbete och en
gagemang. Det är ingenting som är själv
klart.
Stockholms handelskammares skil
jedomsinstitut har varit mycket fram
gångsrikt – ett enträget arbete har lett
till att det numera har en betydande
målvolym. Claes Zettermarck påmin
ner om att det inte är garanterat att det
alltid kommer att vara så.
– Man måste ständigt arbeta för för
ändringar som gör att vi även fortsätt
ningsvis är attraktiva för att förbätt
ra positionen på marknaden, för i dag
finns det andra på skiljedomssidan som
tycker att det intressant att få den typen
av verksamhet. London och Schweiz
har varit framgångsrika i att bygga ut
sin skiljedomsverksamhet.
Det finns goda möjligheter

Det råder ingen tvekan om att ad
vokatetiken är viktig, slår Claes Zetter
marck fast.

– För advokatetiken finns där i klien
tens intresse, och vi arbetar i en bransch
där det är oerhört viktigt med förtroen
de. Det ska finnas ett regelsystem som
gör att man kan lita på att advokaten
bara tar till vara klientens intresse och
inte har några motstridiga intressen
samtidigt.
Claes Zettermarck konstaterar att de
advokatetiska regelverken i västvärlden
inte är helt likartade.
– Men då ska man ha klart för sig att
det finns skillnader som motiverar skil
da regelsystem!
I Sverige har vi inget advokatmono
pol. Men i vissa länder har monopolen
lett till att konsumenters och klienters
tillgång till juridisk rådgivning har för
sämrats och rådgivningen har blivit för
dyr. På vissa håll gör man därför försök
med främmande ägarkapital.
I Sverige har vi svårt att förstå varför
främmande kapital skulle behövas i fir
Advokaten Nr 1 • 2013
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morna. Vi har också svårt att förstå hur
en fristående och självständig advokat
skulle kunna dels tillvarata klientens in
tresse, dels rätta sig efter bolagsstyrel
sens instruktioner.
Claes Zettermarck tror inte att den
klokaste hållningen till advokatetiken är
att anse att varje förändring är av ondo.
Viss anpassning med tiden behövs.
– Att advokatetiken är viktig innebär
inte att den är statisk, utan den är dy
namisk!
En fördel med den lilla byrån är att
den inte genererar lika många intresse
konflikter som en stor firma. Att hantera
advokatetiken i en internationell advo
katbyrå, som har verksamhet i många
jurisdiktioner, är komplext.
I praktiken går det till så här när Claes
Zettermarck får en uppdragsförfrågan:
Claes frågar den potentielle klienten
vilka företag som är inblandade. Hans
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assistent fyller i en elektronisk blankett,
som skickas till White & Cases konflikt
kontroll. Den finns i Manilla i Filippi
nerna och har öppet dygnet runt, alla
veckans dagar. Konfliktkontrollen söker
först i firmans egna register och databa
ser, därefter söker den på ägarstruktu
rer i andra affärsdatabaser. Det resulte
rar i en konfliktrapport, som Claes får
tillbaka. Antingen står det att företagen
inte förekommer i registren – vilket näs
tan aldrig händer – eller så anger rap
porten i vilket ärende företagen före
kom, när det påbörjades, om ärendet
är öppet och vilken delägare som har
varit ansvarig.
Claes skriver så till den andre del
ägaren och frågar om det nya uppdra
get kan innebära en intressekonflikt
med det tidigare ärendet. Delägaren
svarar utifrån det regelsystem som gäl
ler för honom.
Därefter sänds frågan vidare till en

Den 1 juli 2013
lämnar Claes Zettermarck White &
Case och startar
en ny advokatbyrå med Claes
Lundblad som
kompanjon.

kommitté. Om det finns en konfliktfrå
ga eller något annat knepigt, har White
& Case en egen general counsel i New
York som utreder och tar ställning i frå
gan. När han har gjort sin bedömning
kontaktar han Claes, som i sin tur be
rättar för general counsel vad resultatet
blir enligt de svenska reglerna. Till sist
får klienten besked om firman kan åta
sig uppdraget eller inte.
– Systemet tar tid. Om det inte är någ
ra bekymmer, klarar vi att lägga upp ett
nytt ärende på två, tre dagar, säger Claes
Zettermarck.
Men om det blir krångel någonstans
kan det ta det längre tid, och klienten
kan få vänta flera dagar innan han får
veta att firman är förhindrad att anta
uppdraget.
– I den nya lilla verksamheten be
höver jag bara fråga Claes Lundblad:
”Går det bra eller har vi en intressekon
flikt?” n
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gästkrönikör
olle wästberg

Så kan öppenheten öka
Sverige är unikt när det gäller öppenhet och meddelarfri

het – brukar vi säga. Men med den växande privata företag
samheten inom det som tidigare varit förbehållet offentlig
sektor läggs allt större delar av den direkt eller indirekt skat
tefinansierade verksamheten i skugga.
Genom skolpeng, privatiserade vårdcentraler, privata
sjukhus, stiftelsedrivna högskolor, utleasade tunnelbanelin
jer, nytt system för vägunderhåll och åtskilligt annat finansie
rar numera skattebetalarna verksamhet som för trettio år
sedan var offentlig. Utvecklingen har gått snabbt och en stör
re del av tjänsteproduktionen är nu privatdriven än vad gäl
ler jämförbara verksamheter i till exempel Frankrike eller
USA.
Syftet med den svenska offentlighetslagstiftningen är att
den ska vara ett sätt för medborgarna att kunna kontrollera
att offentliga beslut tas på rätt sätt, att skattepengar inte slö
sas bort eller att korruption inte kommer in.
Beslut som tas inom företag kan ofta ha långt större bety
delse för våra liv, än de som fattas inom myndigheter. Åtskil
liga företag är också helt beroende av offentliga uppdrag, det
vill säga skattepengar – allt från snöröjare till försvarsmateri
altillverkare.
Skolor har aldrig byggts av annat än privata byggföretag.
Det nya är att också undervisningen, skolmaten, städningen
sköts av företag. Samt att en långt större andel av de offent
liga utgifterna nu går till tjänster som utförs av privata före
tag. Det är vad som brukar kallas ”Den svenska modellen
2.0”, det vill säga offentlig finansiering/privat produktion,
och som numera marknadsförs internationellt som en del av
bilden av Sverige.
Vi har som medborgare rätt att ta del av allt som händer
inom en offentlig myndighet. Det går utmärkt att gå upp på
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en kommunal skola och be att få läsa rektors brev. Eller att
granska reseräkningar på en myndighet. Men för produktion
som sker i aktiebolag och stiftelser gäller inte det regelverket.
I praktiken innebär detta att en enskild skola ligger utanför
offentlighetsprincipen och meddelarskyddet, medan en
kommunal finns innanför regelverket. Det skapar inte bara
besvärliga skillnader i möjligheten att jämföra, utan försva
gar både brukarnas (föräldrars och elevers) och finansiärer
nas (stats och kommuns) rättigheter.
Det här är ett besvärligt förhållande som gjort att regering
en nu utreder meddelarfrihet inom den privata sektorn. Det
har den hållit på med en god stund och nu riktas kritik mot
att det har tagit tid.
Jag förstår att det inte är lätt. I svensk grundlag
hänger meddelarskydd och offentlighetsprincip ihop. Och är
det verkligen rimligt att journalister eller andra medborgare
ska kunna gå upp på Ericsson och be att få läsa deras pap
per? Eller att grannen ska kunna gå in till Kalles bokförings
byrå och titta på hans reseräkningar? De flesta företag som
bedriver offentligt upphandlad verksamhet har också andra
kunder. Det skulle vara svårt att skriva lag som gör att vissa
handlingar och brev är offentliga men inte andra, som gör att
meddelarfrihet gäller för uppdrag som kommit från stat och
kommun, men inte från andra.
Offentlighetsprincip av svenskt slag är vi nästan ensamma
om. Men skydd för uppgiftslämnare finns i många former.
Den 27 november förra året signerade president Obama den
nya ”Whistleblower Protection Enhancement Act”, en för
stärkning av den gamla lagen från 1989. Den ger ett starkt
skydd för den som lämnar uppgifter om brister i offentlig
verksamhet.
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i den privata sektorn
På den privata sidan finns sedan två år ”Dodd–Frank Wall
Street Reform and Consumer Protection Act”, som visat sig
ha tänder när företag tvingats till miljondollarskadestånd
när de utsatt anställda som gått till medierna för sanktioner.
Gränserna för ”Whistleblower Protection Enhancement
Act” och dess föregångare kommer att prövas i dagarna då
Bradley Mannings ställs inför rätta för att ha lämnat ut ame
rikanska hemliga handlingar till WikiLeaks.
Inte heller i Sverige får man i skydd av meddelarfriheten
lämna ut till exempel försvarshemligheter. En jämförelse
skulle möjligen kunna vara när Daniel Ellsberg lämnade ut
The Pentagon Papers 1971 – något som fick en väsentlig bety
delse för synen på Vietnamkriget. Rättegången mot Ellsberg
lades dock ner, främst därför att personer inom Nixon-admi
nistrationen begick en rad övergrepp, bland annat bröt sig in
hos Ellsbergs psykiatriker för att få tag i dokument om ho
nom. För Bradley Mannings – som lämnat ut långt fler hand
lingar – lär det inte gå lika väl.
Eventuell lagreglering kommer alltså att dröja – om den
någonsin blir av. Men med företag som utför verksamhet
som i princip är offentlig och som är helt offentligfinansierad
borde ändå reglerna för insyn så långt möjligt bli likvärdiga.
Flera stora privata företag inom vård, omsorg och
skola har på sistone tagit egna initiativ. Först ut var Attendo,
som vill se meddelarskyddet som en del av sin företagskultur
och sitt kvalitetssystem. Capio – som bland annat äger S:t Gö
rans sjukhus i Stockholm – har slutit kollektivavtal med Vård
förbundet som innefattar meddelarskydd. Utbildningsföre
taget AcadeMedia har formulerat interna riktlinjer som säger
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Eventuell lagreglering kommer alltså att dröja
– om den någonsin blir av. Men med företag som
utför verksamhet som i princip är offentlig och som
är helt offentligfinansierad borde ändå reglerna
för insyn så långt möjligt bli likvärdiga.

att de anställda har frihet att vända sig till medierna om de
inte får gehör i företaget.
En del företag har fått kritik för att de inte är tillräckligt
tydliga i sitt regelverk. Egentligen tror jag det har mindre be
tydelse. Bara det faktum att man, som AcadeMedia, skrift
ligt lovat meddelarskydd gör det omöjligt för företagen att
straffa dem som går till media. Publicitetsskadorna för före
taget skulle bli enorma i en sådan situation.
Stat och kommun bör kunna hjälpa till för att skapa större
öppenhet i främst privata vård- och utbildningsföretag. När
skolpeng beviljas eller när vårdföretag upphandlas borde
det vara möjligt att ha med krav på öppenhet och meddelar
frihet.

Olle Wästberg
Tidigare riksdagsledamot och chefredaktör för Expressen
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skriva
domar
Den svåra

konsten att

begripliga

Även en icke juridiskt skolad ska kunna
förstå vad en dom innebär och hur
domstolen kommit fram till sitt beslut.
Domstolsverket driver sedan flera år
ett arbete för att förändra domskrivningen och domstolarnas bemötande.
Senast 2014 ska alla Sveriges domstolar
ha en policy för domskrivningen. Men
det går trögt enligt Domstolsverkets
projektledare Fredrik Bohlin.
text Nils Funcke foto istockphoto
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redrik Bohlin var sekreterare i Förtroendeutred
ningen (SOU 2008:106) som tog upp frågan om
domskrivning, bemötande och domstolarnas kon
takter med massmedierna. Utredningen drog upp
några riktlinjer för hur domstolarna borde arbeta
bland annat med domskrivning. En referensgrupp tog fram
en konkret handlingsplan som samtliga landets 80-talet
domstolar ställt sig bakom.
Sedan 2010 är han rådman vid Hässleholms tingsrätt
men har fortsatt att arbeta för Domstolsverket på halvtid
med domskrivning och bemötandefrågor.

rättegångsbalken
Grundläggande
krav på utformningen av en dom
(rättegångsbalken 17 kap. 7 §)
”En dom skall avfattas skriftligen
och i skilda avdelningar ange
1. domstolen
samt tid och ställe
för domens meddelande,
2. parterna samt
deras ombud eller
biträden,
3. domslutet,
4. parternas
yrkanden och invändningar samt
de omständigheter som dessa
grundats på och
5. domskälen
med uppgift om
vad som är bevisat i målet.
En högre rätts
dom skall i den
utsträckning det
behövs innehålla
en redogörelse
för lägre rätts
dom.”
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Fredrik Bohlin kan hålla med om att många gånger är det
bättre att inte alls ta med sådana formuleringar i domen.
Enligt handlingsplanen för domskrivande och bemötan
de ska samtliga domstolar före utgången av 2014 till Dom
stolsverket redovisa vilka rekommendationer de tagit fram
för att beslut och domar ska vara läsbara och juridiskt string
enta.
Det finns en del att göra enligt Fredrik Bohlin.
– Språket är ofta stolpigt, meningarna långa, ordföljden
är inte korrekt och ord används som endast jurister begri
per. Sammantaget och tillsammans med att många domar
är ostrukturerade leder det till att den enskilde trots hjälp av
advokaten inte begriper vad som står i domen.
Som exempel på kryptiska skrivningar som vållat huvud
bry hos icke jurister nämner han Högsta domstolens be
slut om konflikten mellan kalkbrytningen och bevarandet
av Ojnareskogen på Gotland. HD
skrev bland annat ”partiellt pröv
ningstillstånd i fråga om vilken be
tydelse Miljööverdomstolens la
gakraftvunna dom om tillåtlighet
har vid den aktuella prövningen av
tillståndsfrågan. Frågan om pröv
ningstillstånd rörande målet i öv
rigt förklaras vilande.”
En skrivning omöjlig för de fles
ta att förstå. Även luttrade journa
lister, vana att läsa beslut, uttryck
te sin frustration.
– Det är en demokratifråga att
det ska vara möjligt att förstå en
dom även om man inte är jurist,
menar Fredrik Bohlin.

Vad kännetecknar en bra dom?
– Den ska vara tillgänglig så att de domen berör förstår
vad den innebär. Den ska vara strukturerad med rubriker så
att det går lätt att hitta i den och det ska gå att följa hur dom
stolen resonerat när den kommit
fram till en viss utgång, förklarar
Fredrik Bohlin.
I många domar menar han att
det centrala, själva kärnan, döljs av
ett alltför ymnigt ordflöde. Dom
stolen förlorar sig i detaljer som
är ovidkommande eller tar med
uppgifter och bestämmelser som
finns tillgängliga på annat sätt. Där
med förlorar läsaren möjligheten
att förstå det centrala. Enligt Boh
lin gäller det inte minst att mycket
stoppas in under rubriken ”dom
skäl” som egentligen inte hör hem
ma där och i många fall inte hör
hemma i domen överhuvudtaget.
Parternas ståndpunkter ska en
Fredrik Bohlin
ligt Fredrik Bohlin framgå av do
Men finns det inte en risk att
men.
domarna formulerar sig för
– Det får inte uppstå ovisshet om
folkligt och att det går ut
vad domstolen bedömt. Det är alltför vanligt att domstolar
över det juridiska innehållet? Att vi får i och för sig
na skriver att ”den samlade bedömningen” eller ”vad som
begripliga men ”felaktiga” domar?
i övrigt förekommit leder inte till att domstolen gör en an
– Det får naturligvis inte ske och behöver heller inte bli följ
nan bedömning”. Sådana formuleringar leder lätt till att den
den. Jag tycker också att domstolarna precis som myndig
som stått åtalad blir förvirrad i synnerhet om beslutet gått
heterna vid myndighetsutövning inte ska använda du och
honom eller henne emot.
vi. Det ger en felaktig bild, en illusion, av någon slags bun
Sådana förmuleringar leder till att parten undrar vilka av
disskap och falsk folklighet som inte finns och inte ska få fö
de skäl han eller hon framfört som ingår i en ”samlad be
rekomma.
dömning” och vad menas med i ”övrigt förekommit”. Och
När rättegångsbalken infördes på 1940-talet var en
följdfrågan blir varför domstolen inte ansett att skälen har
av ambitionerna att med hjälp av exempelsamlingar förenk
någon tyngd.
la domskrivandet. Man skulle inte längre skriva i protokoll
– Våra undersökningar visar att inte heller advokaterna
form och kronologiskt redogöra för alla turer fram och till
alltid kan reda ut och förklara för sina klienter hur domsto
baka under rättegången.
len tänkt. Det är naturligtvis inte bra att domar leder till spe
– Tanken var att de skulle ersättas av korta referat av vad
kulationer och gissningar om hur domstolen bedömt en frå
som förekommit. Dessvärre tycker jag det hänt för lite se
ga.

”Våra undersökningar
visar att inte heller
advokaterna alltid kan
reda ut och förklara
för sina klienter hur
domstolen tänkt. Det är
naturligtvis inte bra
att domar leder till
spekulationer och
gissningar om hur domstolen bedömt en fråga.”
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Fredrik Bohlin.

domstolsverket
Ur Domstolsverkets strategi för
domskrivning
”Vi koncentrerar
oss på att förklara
vad domstolen
har beslutat och
varför
Vi anpassar bakgrundstext och
redovisning av
bevisning efter
målets eller ärendets karaktär och
återger endast
det som är relevant för bedömningen. Vi lägger
kraften på att
redovisa bevisvärderingen och
den rättsliga analysen samt på att
besvara parternas
frågor. I mål där
bedömningen kan
förväntas bli särskilt svår att förstå eller i mål som
är massmedialt
uppmärksammade beskriver
vi vilken uppgift
domstolen har
och vilken prövning domstolen
får och ska göra.”
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dan dess. Visserligen används de punkter som finns i rätte
gångsbalken som rubriker i domarna men den uppställning
en följs många gånger så fyrkantigt och strikt att det ändå
leder till dåligt strukturerade domar.
Varför är det så svårt att ändra domarnas sätt att
skriva?
– Ja, det är både fascinerande och lite svårt att förstå varför
sättet att skriva domar går i arv från generation till genera
tion. Det är oerhört segt att få till en förändring. Bland annat
tror jag det finns en del ytterligare att önska när det gäller
juristutbildningarna.
Det är lite paradoxalt, enligt Fredrik Bohlin, att det
många gånger är de äldre som förmår att bryta invanda
mönster.
– Det finns exempel på att domare som bara har några år
kvar till pension förmår ändra sitt skrivsätt och driva på kol
legerna. De har till skillnad mot de unga notarierna erfaren

Advokatfirman
Bo Johansson AB
Biträdande jurist
Vi söker en biträdande jurist till byrån
för tillträde omgående med intresse för främst
fastighetsjuridik. Du bör vara advokat eller ha fullgjort tingsmeritering, gärna med intresse av att
överta verksamheten eller ingå som delägare.
Upplysning om tjänsten lämnas av
advokat Bo Johansson, tel 0522-379 00.
E-post advokat@bojohansson.se
Ansökan om anställning med uppgift om
löneanspråk senast den 15 mars 2013,
till Advokatfirman Bo Johansson AB,
Sörkällegatan 10, 451 41 Uddevalla.
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het och känner sig trygga i domarrollen, det kan vara en för
klaring, menar Fredrik Bohlin.
Men allt är inte nattsvart enligt Bohlin. Han framhåller Sö
dertörns tingsrätt som ett exempel. I de riktlinjer för dom
skrivning som tagits fram vid tingsrätten heter det bland an
nat följande:
”Bemöt alltid parternas argumentation … Ibland kan pro
cessläget vara sådant att ett antal frågor inte prövas över hu
vud taget, till exempel för att käromålet ska avslås redan ef
ter ett jakande svar på första frågan. Då kan man skriva att
detta innebär att tingsrätten inte prövar övriga frågor (eller
något annat som passar bättre i sammanhanget).”
I tingsrättens riktlinjer framhålls också att om viss bevis
ning som framlagts vid huvudförhandlingen inte berörs alls
i domen ska det framgå varför. Domarna ska också känne
tecknas av ett rakt språk enligt riktlinjerna och därför är det
i brottmål oftast bra att redovisa slutsatsen direkt efter rub
riken ”bedömning”, till exempel: ”Tingsrätten har kommit

Hitta rätt person
snabbare

med annons i SvD och SvD.se
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60
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fram till att NN ska dömas för misshandel. Skälen för detta
är följande …”
Södertörns tingsrätt framhåller också att invändningar
från den tilltalade ska redovisas och bedömas. Därtill finns
i riktlinjerna en särskild ordlista där domarna får förslag på
hur otympliga begrepp kan ersättas av mer vardagsnära ord
utan att det går ut över den juridiska innebörden. Till exem
pel föreslås att man i stället för ”förebringa” kan använda
”lägga fram” eller ”presentera”.
Utöver domskrivandet har Fredrik Bohlin också Dom
stolsverkets uppdrag att se över och driva projekt om hur
enskilda blir bemötta i domstolarna. Domskrivandet är ock
så en bemötandefråga menar han.

– Genom att utelämna sakuppgifter blir domen ”tom” och
går inte att överklaga på ett meningsfullt sätt. Hovrätten av
visade vårt överklagande och tog ingen notis om vårt påpe
kande att motparten gjort vissa utfästelser som inte fanns
med i tingsrättens dom. Hovrätten motiverar heller inte sitt
ställningstagande, menar Thomas Adlercreutz.

Hur ska en bra dom vara utformad?
– Den ska redovisa parternas yrkanden och de omstän
digheter som framförts vid förhandlingen. Givetvis behöver
och kan inte allt som parterna sagt tas med i domen. Men
det som parterna tycker är väsentligt bör nämnas även om
det kan ske kortfattat.
Hyresvärden har nu gått till
Finns det en risk att oklart
Högsta domstolen med en begä
skrivna domar som få begriran att domstolen beviljar pröv
per bidrar till att rättsväsenningstillstånd hos hovrätten.
det ”producerar” rättshaveMen Adlercreutz har inga större
rister?
förhoppningar om att domstolen
– Jag tror inte att dåligt skrivna
ska bevilja ansökan.
domar i sig förvandlar enskilda till
Statistiken talar emot det men
rättshaverister. Det handlar myck
Adlercreutz utesluter inte att HD
et om hur personen blir bemött
trots allt kommer att tillstyrka
under hela processen fram tills
prövning.
domen meddelas och naturligtvis
Blir det nej i HD återstår en
vilka erfarenheter personen har
ligt Thomas Adlercreutz endast
av samhällets institutioner sedan
Europadomstolen för mänskliga
tidigare.
rättigheter.
– Frågan om domskrivningen
– Kravet på en rättvis rättegång
och bemötandet hänger ihop. De
som fastslås i Europakonventio
domare som vinnlägger sig om att
nens artikel 6 inkluderar en rätt
skriva tydliga domar tror jag ock
att parterna i en rättegång får sina
Thomas Adlercreutz
så vinnlägger sig om att ta parter
argument prövad, och redovisa
na på största allvar och inte tar till
de i domen.
några översitterifasoner.
– Andra länder, bland andra Finland, har fällts för att dom
stolar inte redovisat vad en part åberopat. I Sverige har jag
Ett exempel där det gått fel i så måtto att den som väckt
aldrig varit med om eller hört talas om något liknande. Det
talan och hans ombud inte är nöjd med domen gäller ett tvis
är angeläget att påpeka att rättegångsbalken ska användas
temål som avgjordes vid Nyköpings tingsrätt.
också i tvistemålen. Att tvistemål handläggs snabbt är bra,
– Det framkommer inte i domen att vi åberopade att mot
men det måste bli rätt också, förklarar Thomas Adlercreutz
parten gjort en utfästelse, vilket dessutom vitsordades. En
som inte varit med om eller ens hört talas om något liknan
sådan omständighet är juridisk hårdvaluta. Domen beskri
de fall tidigare.
ver inte heller att motparten inte tyckte att de hade skyldig
Magnus Widebeck är lagman vid Nyköpings tingsrätt. En
het eller anledning att berätta att de inte tänkte leva upp till
tingsrätt som är känd och erkänd för sin effektivitet.
sina löften, berättar Thomas Adlercreutz som varit ombud
– Vi ligger tvåa bland domstolarna när det gäller handlägg
vid en hyrestvist.
ningstiderna. Vi är nästan dubbelt så snabba som genom
Adlercreutz företrädde en hyresvärd och motparten var
snittet bland domstolarna. Bara Lycksele är snabbare, för
anhöriga till en hyresgäst som avlidit. De anhöriga hade lovat
klarar han.
att tömma lägenheten men det skedde inte varför hyresvär
den tvingades tömma lägenheten själv och förvara lösöret.
Finns det då inte en fara i att vara snabb? Att detta
Tingsrätten avvisade hyresvärdens krav på ersättning för
”tävlingsmoment” sänker kvaliteten?
sina kostnader, bland annat för omflyttningen av lösöret,
– Nej tvärtom. Vi har tid över för att säkerställa kvaliteten
och dömde värden att betala rättegångskostnader.

”En bra dom ska redovisa
parternas yrkanden och
de omständigheter som
framförts vid förhandlingen. Givetvis behöver
och kan inte allt som parterna sagt tas med i domen. Men det som parterna tycker är väsentligt
bör nämnas även om det
kan ske kortfattat.”
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södertörns
tingsrätt
Utdrag ur policy
för Södertörns
tingsrätt
”Bemöt argumentationen
Bemöt alltid
parternas argumentation. Om
argumentationen
saknar relevans
kan du tala om
det. Ibland kan
processläget
vara sådant att
ett antal frågor
inte prövas över
huvud taget, till
exempel för att
käromålet ska
avslås redan efter
ett jakande svar
på första frågan.
Då kan man skriva
att detta innebär
att tingsrätten
inte prövar övriga
frågor (eller något
annat som passar
bättre i sammanhanget).
Om viss bevisning
inte berörs alls i
domen – förklara
varför.”

domstolsverket
Ur Domstolsverkets handlingsplan
”Samtliga domstolar redovisar
senast den 31 december 2014 till
Domstolsverket
rekommendationerna för hur
domar och beslut
ska utformas när
det gäller läsbarhet, juridisk argumentation och
rationellt utnyttjande av resurser.”

»
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”Ju högre instans desto bättre
– När jag ser orden ”en samlad bedömning” i en dom blir jag misstänksam
och lite nervös.
Det förklarar advokat Percy Bratt.

et är viktigt för bägge parter i en tvist och i synner
het för den tappande parten att ur domskälen kun
na förstå hur domstolen resonerat. Där ska det
framgå hur domstolen bedömt det som parterna framfört
under processen.
Kvaliteten på domar i Sverige i dag varierar från det rent
undermåliga till det pregnant, utförligt och begripligt skriv
na enligt Bratt. Men en bra dom innehåller också utförliga
beskrivningar av hur domstolen värderat till exempel ett
vittne (bevisvärdering) och vilken nivå domstolen anser att
bevisbördan ska ligga på.
– Det finns en fara att domstolen när det blir svårt och kom
plicerat att förklara något tar fram den breda penseln och
40

gör en samlad bedömning. Så får det inte vara för när det gäl
ler svåra avvägningar är det som viktigast att resonemangen
ska vara begripliga.
– Generellt kan man säga att ju högre instans desto bättre
skrivna domar. När det gäller Högsta domstolen tycker jag
mig kunna notera en påtaglig förbättring jämfört med för
20–30 år sedan. Domarna i HD är mycket mer utförliga nu.
Det är viktigt att domstolarna på alla nivåer arbetar

aktivt med domskrivandet och att kvaliteten hålls uppe, me
nar Percy Bratt.
– Det har blivit allt viktigare eftersom det blivit allt svårare
att få prövningstillstånd. För många blir tingsrättens dom så
Advokaten Nr 1 • 2013
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”Den digitala utvecklingen är på ett sätt en styggelse.
Den har gjort det väldigt lätt att klippa in långa sjok av text
från andra domar, lagtexter och förarbeten.”
Magnus Widebeck

i domarna. Vi slipper tidsödande samtal
från enskilda som undrar var deras mål tagit vägen.
– Den stora faran ligger i stället i när tingsrätter som har
stora balanser ska försöka komma ikapp. Då finns en risk
att det går för fort och att man missar något, förklarar Mag
nus Widebeck.
När det gäller domskrivning har Nyköpings tingsrätt en
egen policy som går under förkortningen EEEFÖ. Widebeck
förklarar:
– Det står för att domarna ska vara enkla, entydiga, elegan
ta, fullständiga och övertygande. I policyn konkretiserar vi
vad vi menar och ger exempel på bra och dåliga skrivningar.
– Den digitala utvecklingen är på ett sätt en styggelse. Den
har gjort det väldigt lätt att klippa in långa sjok av text från
andra domar, lagtexter och förarbeten. Det gäller främst
förvaltningsdomstolarna som gör så och där blir domarna
långa och i många fall hopplöst svåra att förstå.
Det perfekta uppstår enligt Magnus Widebeck inte när det
inte återstår något att lägga till utan när det inte finns något
mer att ta bort.
– Man behöver inte argumentera kring omständigheterna
kring ett mindre brott som är erkänt. Domar som innehål
ler för mycket skymmer själva kärnfrågan. Det centrala är
att domen svarar på vad parterna har satt fingret på under
förhandlingen.

forts. fr s. 39

Fiskaler som kommer till Nyköpings tingsrätt får sina do
mar nagelfarna av Magnus Widebeck och de mer erfarna
domarna. Han håller med sin kollega Fredrik Bohlin om att
det många gånger är de unga nya domarna som skriver långt
och krångligt.
– Varannan månad går vi igenom domar som fiskalerna
skrivit. Vi ställer frågan behöver du ha med detta och det
ta? Det händer att texten efter genomgången har halverats.
Thomas Adlercreutz exempel på domen kring en tvist
mellan en hyresvärd och anhöriga är enligt Magnus Wide
beck inte en fråga om domskrivning.
– Det är en självklarhet att en dom ska redovisa grunder
na och de centrala omständigheter som parterna åberopat.
Sker inte det har tingsrätten begått ett rättegångsfel. Efter
som fallet ligger hos Högsta domstolen kan jag inte gå när
mare in på detta fall utan bara konstatera att hovrätten i var
je fall fann att något rättegångsfel inte begåtts.
Han förklarar att domstolarna, eller i vart fall Nyköpings
tingsrätt, inför varje huvudförhandling gör en sammanställ
ning över grunderna som åberopats.
– Därmed ser parterna vilka grunder som kommer att tas
med i domen och kan reagera. Det är ett sätt att kvalitetssäk
ra vårt arbete. Under mina 30 år som domare har jag inte va
rit med om att det uppstått ett rättegångsfel av den orsaken,
avslutar Magnus Widebeck. n

Magnus Widebeck.

”Sättet att
skriva domar
måste hänga
med sin tid”
– vänd!

skrivna domar”

väl den första som den sista, och då måste den domen vara
begriplig.
Percy Bratt som gjort sig känd som en stark företrädare
för mänskliga rättigheter framhåller att kravet på utförliga
domar har fastställts av Europadomstolen när den prövat
mål enligt artikel 6, om rättvis rättegång, i Europakonven
tionen.
Han vill också framhålla att många gånger är det inte bara
parterna i målet som måste begripa en dom.
– Det händer allt som oftast att domar blir föremål för en
offentlig debatt. Det är därför viktigt att även den som inte
varit med under rättegången ska kunna ta till sig domen. Det
är ytterst en fråga om yttrandefrihet, förklarar Percy Bratt. n
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”Sättet att skriva domar
måste hänga med sin tid”
– Har en domstol bemödat sig om att parterna i ett mål fått tala till punkt
och blivit bemötta med respekt så ska de också kunna förstå domen.
Det säger Sigurd Heuman, före detta domare i Helsingborgs tingsrätt.

S

Sigurd Heuman.
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igurd Heuman som i dag är ordförande i Säkerhetsoch integritetsskyddsnämnden ledde Förtroendeut
redningen som avslutade sitt arbete 2009.
– Vi tittade på bemötandefrågorna i stort men också dom
skrivning. För att få resultat inrättade vi inte någon form av
”överrock” på domstolarna utan valde i stället att domarna
själva skulle arbeta med att skriva bättre domar, förklarar
han.
Det som kännetecknar en bra dom enligt Heuman är av
saknaden av fikonspråk. Juridik är inte någon svårtillgänglig
vetenskap som till exempel naturvetenskap.
– Grunden är att parterna ska förstå domen. Även den som
inte har en juridisk utbildning ska med lite hjälp kunna läsa
och förstå. Det ställer i sin tur krav på språket och hur domen
är uppbyggd.
Förtroendeutredningen fick ett positivt mottagande hos
remissinstanserna och ledde till att Domstolsverket på re
geringens uppdrag tog initiativ till ett projekt för att få dom
stolarna att arbeta med frågan. Arbetet ska utvärderas 2014.
Men enligt Heuman räcker det inte med punktinsatser el
ler storstilade projekt och rekommendationer.
– Man måste ständigt arbeta med domskrivning och också
inse att domare kanske inte är de som är bäst på att förändra
sättet att skriva domar. Domarna måste vara ödmjuka och

vara öppna för att ta emot råd från till exempel språkvårda
re. Ett sätt att förbättra sin förmåga att skriva begripligt är att
intervjua parterna för att få bekräftat om de förstått domen
eller inte.
Det är många gånger de yngre domarna som krånglar till
det för sig.
– Det finns en osäkerhet och ängslan att inte skriva ”rätt”.
Därför är det lätt att de tar gamla domar och beslut och an
vänder dem som förlagor. Det blir sällan bra.
Enligt Heuman finns det mer att göra under utbildningen.
Han ger USA som exempel där studenterna under flera år
tränas i ”legal writing”.
– Det har blivit bättre. Jag känner glädje över att Förtroen
deutredningen satt sina spår och vågar påstå att under de
senaste fem åren har det hänt mycket inte minst vid hovrät
ten här i Skåne som jag kunnat följa på nära håll, säger han.
Att domarna blivit bättre bör väl innebära att om 5–10 år
kan vi förvänta oss bättre domar genom att förlagorna blir
bättre?
– Det är inte alls säkert, svarar Sigurd Heuman.
– Det finns inget som säger att det sätt vi skriver domar på
i dag är det som är det bästa eller att det ens är lämpligt ock
så om tio år. Sättet att skriva domar måste hänga med sin tid,
förklarar han. n
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Debatt

Oengagerade föräldrar
gynnas av ny skadeståndslag
Från september 2010 kan vårdnadshavare för ett barn som begått ett brott bli skadestånds
skyldiga. Tanken med den nya lagen var att minska ungdomsbrottsligheten, men lagändringen
når inte sitt syfte och leder i många fall till ökad rättsosäkerhet. Dessutom gynnar den oengage
rade föräldrar. Det anser advokat Peter Zeijersborger.

E

nligt skadeståndslagen ska en
förälder ersätta sakskada, per
sonskada och skada på grund av
kränkning som barnet orsakat genom
brott. Lagen ändrades så sent som
2010 med tanken att ett ökat föräldra
ansvar skulle minska ungdomsbrotts
ligheten.
Men frågan är om lagändringen har
nått sitt syfte eller om den bara har lett
till ökad rättsosäkerhet. Skadestånds
ansvaret för en förälder uppgår till
1/5 av prisbasbeloppet, vilket som
mest innebär knappt 9 000 kr. Det
är tveksamt om denna, eller någon
annan, summa leder till att föräldrar
håller sina barn under bättre uppsikt.
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Eller att barnet avstår från att begå
brott.
Lagstiftaren har inte heller fun
derat klart över hur rättssäkerheten ska
upprätthållas. En förälder är inte part i
ett brottmål där barnet står åtalad. För
äldern saknar möjlighet att framföra
sin åsikt under rättegången och har
inte rätt till något juridiskt biträde. För
äldern blir dessutom inte informerad
eller formellt meddelad att han eller
hon riskerar att bli skadeståndsskyldig
om barnet döms för brott.
Den enda möjligheten för domsto

len att tvinga en förälder att betala ska

destånd är om föräldern är med vid
rättegången och blir delgiven skade
ståndsansvar. Men föräldrar behöver
inte vara med på det egna barnets för
handling. Det innebär att den ansvars
fulla föräldern som stöttar barnet då
det ställs inför rätta, riskerar att dömas
till skadestånd till skillnad från den
oengagerade föräldern som genom sin
frånvaro slipper undan ansvar.
Skadeståndslagen 3 kap. 5 § måste
ses över. Den är rättsosäker och har
ingen effekt på ungdomsbrottsligheten
utan gynnar tvärtom föräldrar som
inte tar sitt ansvar.
Peter Zeijersborger
Advokat
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Patentkrav på svenska inte
Om Patentspråksutredningens betänkande förverkligas innebär det att för första gången någon
sin i något sammanhang svenskan överges till förmån för engelskan som juridiskt bärande språk
i Sverige. Det menar Lars Fredriksson och Per-Åke Lindblom i Språkförsvaret som anser att
betänkandets ståndpunkt är unik och extrem.

I

mars 2012 lade Patentspråksutred
ningen fram betänkandet ”Nationel
la patent på engelska?”. Betänkandet
utmynnar i förslaget att nationella pa
tentansökningar ska kunna inges på
engelska och att endast patentkraven
ska översättas till svenska. De senare
ska emellertid inte ha någon rättsver
kan i Sverige. I Danmark anses föränd
ringen i patentspråksregimen vara en
grundlagsfråga, eftersom den innebär
en inskränkning av den nationella suve
räniteten. Uppnås inte femsjättedelars
majoritet i folketinget, måste en folkom
röstning genomföras.
Det är helt klart att utredningens för
slag kommer att innebära att ytterligare
en domän för svenskan krymper. Mot
den bakgrunden är det naturligtvis
märkligt att betänkandet knappt har
diskuterats i massmedierna. I stället har
den hetaste språkfrågan i Sverige under
året varit frågan om införandet av ett
tredje könsneutralt pronomen, ”hen”,
som varken gör från eller till vad gäller
svenska språkets ställning.
Nationella svenskspråkiga patentan

sökningar har minskat drastiskt. På
1970-talet inkom cirka 15 000 ansök
ningar om året. År 2000 inkom knappt
5 000 nationella patentansökningar till
Patent- och registreringsverket (PRV)
och i dag ungefär hälften så många.
Detta beror på att Sverige har tillträtt
EPC- och PCT-överenskommelserna.
Detta betyder att patentansökningar
som ingetts via dessa system har kun
nat valideras i Sverige, även om patent
kraven har varit tvungna att översättas
till svenska för att få rättsverkan.
Det finns i dag tre sätt att inge patent
ansökningar: nationella, europeiska
(via EPO) och internationella (via
WIPO). En patentskrift innehåller tre
delar: patentbeskrivning (10–20 sidor),
patentkrav (1–3 sidor) och sammandrag
(1/2 sida). Den viktigaste delen är pa
tentkraven, eftersom endast dessa är
juridiskt relevanta.
Om förslaget om den nya utform
ningen av nationella patentansökningar
antas av riksdagen, kommer det ofel
bart att leda till att allt färre patentan
sökningar kommer att avfattas på

svenska. Patentspråksdomänen för
svenskan kommer att krympa till en
rännil. De svenska storföretagen, som
är de som framför allt har drivit fram
denna förändring, kommer inte att se
någon anledning att skriva några
svenskspråkiga patentansökningar. Om
man ser till remissvaren vill de helst
också att patentkraven inte ska behöva
översättas till svenska. Det viktigaste
argumentet för den nya språkregimen
har varit översättningskostnaderna.
Men enligt en uppskattning som Euro
peiska patentverket gjorde 2005 upp
gick de genomsnittliga kostnaderna för
en ansökan om europeiskt patent, och
att hålla den i kraft i tio år i de fem störs
ta EU-staterna och Schweiz, till 32 000
euro. Översättningskostnaderna stod
för drygt 13 procent. Antalet patentan
sökningar i USA har för övrigt minskat
de senaste åren, trots den fördel engel
ska som patentspråk innebär.
Den nya konstruktionen av EPO
innebär visserligen att patentansök
ningar kan inges på svenska, men efter
två månader måste översättning ske till

Ett rättesnöre genom etthundrafemtiotvå år
1861
Första upplagan av Sveriges Rikes Lag
utkommer. Omfånget är 611 sidor.

1866
Alfred Nobel
uppfinner dynamiten.
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1892
Sveriges Rikes Lag börjar
komma ut årligen.

1884
August Strindbergs
Giftas kommer ut
och författaren åtalas
för hädelse.

1910
Den sista avrättningen
i Sverige, av rånmördaren
Alfred Ander, äger rum.

1951
Sveriges Rikes Lag närmar
sig 3 000 sidor och gränsen
för vad tidens bokbinderimaskiner klarar.

1955
Första svenska
charterplanet
anländer till
Mallorca.
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längre juridiskt bindande
antingen engelska, franska eller tyska.
Det betyder samtidigt att svenska pa
tenthavare måste förhålla sig till ingivna
patentansökningar på tyska eller fran
ska. Som bekant försämras kunskaper
na i dessa språk i Sverige.
Vi menar att den svenska versionen
av patentkraven skall vara rättsligt bin
dande.
Offentlighetsprincipen kräver att

näringsverksamhet i Sverige skall kun
na bedrivas fullt ut utifrån rättsverkan
de dokument avfattade på svenska. Att
bibehålla svenskan som ett komplett
språk i språklagens anda i framtiden
kräver att svenskan används som rätts
ligt verkande språk, särskilt i en så
språkligt utvecklande verksamhet som
rättsligt bärande beskrivningar av ny
teknik. Terminologin på svenska ut
vecklas av att den svenska versionen
blir rättsligt bindande.
Kostnaderna vid en svensk nationell

patentansökan blir i stort sett desamma
med svenska som rättsligt bindande
språk för patentkraven. Översättningen
måste ändå göras. Detta underlättar
också om svenska skall vara domstols
språk vid tvist. Erfarenheterna från
Holland, som har infört möjlighet till
beskrivning på engelska men rättsligt
bindande patentkrav på holländska,
har lett till markant ökande antal natio
nella ansökningar. Nationella svenska

1978
Grundlagarna – Regeringsformen
och Tryckfrihetsförordningen
– införlivas i Sveriges Rikes Lag.

1975
Den första persondatorn,
Altair 8800, lanseras.
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patentansökningar bör ge samma ökan
de trend med svenska som rättsligt bin
dande språk för patentkraven.
Både Advokatsamfundet och Svens
ka Patentombudsföreningen (SPOF)
pekar i sina remissvar på att London
överenskommelsen tillåter obligatorisk
översättning till ett nationellt språk av
patentkraven i europeiska patentansök
ningar och att endast dessa har rättsver
kan eller företräde. Advokatsamfundet
skriver exempelvis:
”Den ordning som föreslås i betän
kandet vid bristande överensstämmel
se mellan patentkrav på svenska och
engelska, är att patentkraven på engel
ska alltid ska äga företräde. Detta skulle
medföra att tredje man som läser pa
tentkraven i ett nationellt svenskt pa
tent (i motsats till vad som gäller för va
liderade europeiska patent), inte skulle
kunna förlita sig på patentkraven i
svensk lydelse för att klarlägga paten
tets skyddsomfång.
En sådan skillnad mellan vad som
gäller vid bristande överensstämmelse
mellan olika språkversioner i europe
iska patent validerade i Sverige respek
tive i nationella svenska patent, måste
anses överraskande och framstår som
olämplig.”
SPOF skriver:
”Inget grannland har gått så långt att
den engelska versionen av patentkra
ven uteslutande har rättsverkan. Detta
behöver i och för sig inte betyda att Sve

1996
Europarätt kommer för första
gången in i lagboken, med Europakonventionen för mänskliga
fri- och rättigheter.

rige måste falla in i ledet men är, till
sammans med ovan nämnda London
överenskommelse för validering av
europeiska patent ett starkt vägande
skäl för att även de svenska patentkra
ven ska ges rättsverkan.”
Utredningen går alltså längre än Lon
donöverenskommelsen och våra grann
länder vad gäller att avskaffa det egna
huvudspråket som rättsverkande språk.
Dessutom anser vi att PRV medvetet
ska gynna patentansökningar på svens
ka kostnadsmässigt som kompensation
för olägenheter med helt eller delvis
engelskspråkiga nationella patentan
sökningar. Utan att gå in på denna fråga
i detalj, finns det flera sätt att åstadkom
ma detta.
Betänkandets extrema och unika
ståndpunkt att för första gången någon
sin i något sammanhang överge svensk
an till förmån för engelskan som juri
diskt bärande språk i Sverige måste
tillbakavisas. Debatten om svenska
språkets status i detta sammanhang har
hittills uteblivit. Denna vall har inte bru
tits av våra grannländer och kommer
om så sker att få oöverskådliga konse
kvenser för hela det svenska rättssam
hället.

Lars Fredriksson.

Per-Åke Lindblom.

Lars Fredriksson
Civilingenjör, uppfinnare,
medlem i Språkförsvaret
Per-Åke Lindblom
F.d. gymnasielärare,
ordförande i Språkförsvaret

2013
Lagbokens 134:e upplaga kommer ut.
Beställ den på www.nj.se eller besök
närmaste bokhandel.

nj.se/lagboken

2007
Rättsdatabasen Zeteo
lanseras av Norstedts Juridik.

47

EN NOSLÄNGD
FÖRE

Vår koppling till forskning och utbildning vid Juridicum på
Stockholms universitet gör att vårt kursutbud alltid ligger
i absolut framkant av juridikens utveckling.
På vår hemsida hittar du just nu högaktuella kurser i bland annat
immaterialrättsliga avtalsrelationer, cloud computing, bostadsrätt,
tvistemålsprocessen och innovationsjuridik vid multinationellt uppfinnande.

Läs mer om din nästa utbildning på www.fakultetskurser.se
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se

Aktuellt
– Jag brukar säga att de är fem stycken
äss som alla börjar på ”s”: Skriften, det
vill säga Bibeln, Shakespeare, Stagneli
us, Söderberg, Slas och sedan min allra
största förebild, som inte börjar på ”s”,
Hjalmar Gullberg. Jag läste Olle Holm
bergs vänbok om Hjalmar Gullberg när
jag var nybliven student och greps av
hans levnadsöde och av hans dikter.
Gullbergs allvarliga poesi med lekfulla
vändningar har påverkat mig mycket,
jag vill att det ska kunna vara allvarligt
utan att bli tråkigt. Min pappa Gunnar
Unger har också varit en förebild. Han
var journalist som skrev rappt och elakt.
Vilken är den röda tråden i dina
aforismer?
– Vad snällt att du kallar dem aforis
mer, jag brukar bara kalla dem iakttagel
ser. Finns det någon röd tråd är det väl i
så fall bristen på sammanhang. Nej, men
det kanske skulle vara lusten att leka
med ord.

Månadens advokat Sven Unger

Talekonst är att tala kort
Sven Unger, tidigare ordförande i
Advokatsamfundet, numera advokat på Mannheimer Swartling, har
nyligen gett ut sin andra bok ”Inga
ord efter mig”. Men något karriärbyte är inte aktuellt.
Hur har boken ”Inga ord efter
mig” kommit till?
– Jag hade under ett antal år kastat ner
funderingar. Vart fjärde år brukade jag
samla ihop dem till Karnevalstidningen i
Lund för vilken jag var redaktör 1974. Jag
har fortsatt med detta och bestämde mig
för att göra en liten bok av dem.
Du gillar att skriva och på Advokatdagarna skrattade publiken så
att den grät åt ditt framträdande.
Har du funderat på att byta karriär?
– Absolut! Jag har bytt. Till advokatkar
riären. När jag var yngre funderade jag på
scenen, men mitt konstnärliga samvete
segrade och jag lämnade scenkarriären.
Advokaten Nr 1 • 2013

Finns det beröringspunkter mellan att vara advokat och att vara
skådespelare?
– I London finns The Garrick Club som
är en klubb för skådespelare och som lär
rekrytera en del advokater. Så några be
röringspunkter torde det ju finnas. Men
i svenska rättssalar räcker det med den
vardagens dramatik som finns, man be
höver inte spä på med ytterligare drama.
När det gäller oss advokater är det olika
vilka roller vi har. Det finns de som mer
än andra sitter bakom skrivbordet. En
uppgift jag har är att hålla i bolagsstäm
mor i börsbolag. Då är det viktigt att ska
pa bra stämning.
Är skrivandet ett måste för dig?
– Det finns inget tryck eller tvång. Det
är ingen obändig kraft. I yrket måste jag
skriva ibland, där finns ett måste. För vis
sa kanske skrivandet är mer en boja än
ett stöd, men så är det inte för mig.
Vilka är dina litterära förebilder?

”När jag
var yngre
funderade
jag på scenen,
men mitt
konstnärliga
samvete
segrade
och jag lämnade scenkarriären.”

Det verkar finnas ett stort språkintresse hos dig. Kommer det
fram i advokatyrket också?
– Det ingår att en advokat måste be
härska talekonsten även om svenska ad
vokater inte håller tal som de franska gör
och som kan pågå i timmar. Om man pra
tar om talekonsten i betydelsen av att
presentera något så är det viktigt både i
sakframställning och i plädering. Säkert
är det lite roligare om man är språk
intresserad. Den största tjänst man kan
göra sina åhörare, och sig själv, är att sov
ra, att fatta sig kort.
Du studerade i Lund, och Skåne
finns med i dina texter. Vad har du
för kontakt med Skåne i dag?
– Jag är i Lund varje år den sista april
och första maj då jag sjunger med stu
dentsångarna. Jag besöker ibland min
gamla nation, Malmö nation, som även
Hjalmar Gullberg en gång tillhörde. Det
var på grund av honom som jag gick med
i den. Sedan 40 år tillbringar jag alltid
alla helgons dag i Skanör och i år firade
jag jul på Österlen där vi har ett hus allra
längst i sydöst.
Vad händer nu då?
– Jag samlar fortfarande iakttagelser
och så håller jag på med en bok om bo
lagsstämmor. Arbetstiteln är ”Bolags
stämma i praktiken – en teoribok”.
MP
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Aktuellt
hildary Månadsmöte december

Att inte våga välja är också ett val
– Man måste göra val, men val innebär också konsekvenser.
Så inledde Riksgäldens chefsjurist Char
lotte Rydin när hon talade om betydel
sen av att välja i jobbet och karriären vid
Hildarylunchen i Stockholm den 6 de
cember.
Många hade trotsat vintervädret i
Stockholm och begivit sig till Advokat
samfundet för att lyssna på ett föredrag
med rubriken ”Att inte våga välja är ock
så ett val!”
Charlotte Rydin är sedan sex år Riks
gäldens chefsjurist, tidigare har hon va
rit på bland annat Brummer & Partners
samt Swedbank, och har under sin tid
på myndigheten fått hantera ärenden
som Carnegie och Saab.
Hon skissar historien om Carnegie;
hur Riksgälden beskylldes för att på ett
ogiltigt sätt ha tagit över äganderätten
till aktierna i banken genom så kallad
förverkandepant.
– Det val vi gjorde var att bemöta kri
tiken, säger Charlotte Rydin och fort
sätter med att berätta om det enorma
massmedieuppbåd som Carnegieaffä
ren orsakade:
– När tåget rusar måste du som jurist
bestämma dig för om du ska hänga med
eller kliva av. Ska du hänga med kom
mer du i princip att få bo på jobbet.
Charlotte Rydin säger att hon har
det ”väldigt roligt” på arbetet varje dag
även om det också är jobbigt. Hon berät
tar att hennes barn, som nu är ganska
stora, har fått vakna med väckarklocka
varje dag för föräldrarna har redan gått
till jobbet.
– Jag vet att alla ni som sitter här är
högpresterande kvinnor, säger Charlot
te Rydin till publiken. Men man kan inte
vara bra på allt.
Hon poängterar också vikten av
att våga fråga. Det är slöseri med tid att
lyssna på något man inte förstår, utan
att avbryta och säga ”vänta, det där kö
per inte jag”.
– Inga frågor är för dumma!
Fråga, det önskar hon också att tid
ningarna hade gjort innan de slog upp
Saab-affären som om den var ett nytt
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Charlotte Rydin
är sedan sex år
Riksgäldens
chefsjurist.

Carnegie när Riksgälden skulle ta över
Saab Parts tidigare i år.
Valet som man gjorde när det hand
lade om Saab var att försöka vara be
hjälplig, berättar Charlotte Rydin. Lär
domen Riksgälden kunde dra efteråt
var att det är bra att försöka hjälpa, men
man skulle ha varit lite hårdare och ställt
krav på färdigare lösningar från bolaget.
Charlotte Rydin uppmanar avslut
ningsvis åhörarna att ta chansen att vara

med i nya komplexa sammanhang. Hon
berättar att det var bland annat det som
fick henne att söka sig vidare från nä
ringslivet till en myndighet.
– Har du någonsin känt dig utanför i
jobbet på grund av att du är kvinna? frå
gar en av åhörarna.
– Ja, jämt! replikerar Charlotte Rydin
snabbt. Jag tror att en skillnad mellan
män och kvinnor är att män vanligtvis är
betydligt mer måna om sitt varumärke.

MP
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Lina Neuwirth tycker att mentorprojektet gett henne nya
diskussionsämnen.

Emelie Engholm har fått svar på frågor om hur man prioriterar i jobbet.

Claes Zettermarck.

Charlotta Necking, föredragande på Kammarrätten i
Stockholm.

Kerstin Skarp.

Fredrik Wersäll.

Positivt om Ruben

Lyckat mentorskap ger mersmak
Möjligheten att få dela någon annans erfarenheter är viktig. Det är
adepterna inom förra årets Ruben –
mentorskap i grupp överens om.
Givande och tankeväckande. Det är ord
som återkommer i utvärderingarna
av 2012 års Rubenprojekt. I december
och januari avslutade drygt 80 deltaga
re mentorprojektet som pågått under
2012. Säkert kommer många av dem att
hålla kontakten med både mentorer och
andra deltagare. Det är en av de största
vinsterna med mentorskap i grupp sä
ger Anna Fridh Welin som är ansvarig
för projektet på Advokatsamfundet, och
som även ingått som adept under året.
– Förutom nätverkandet är det bra att
få veta hur andra resonerar. Genom att få
mentorers och andra deltagares erfaren
heter till livs väcktes nya frågor hos mig
och jag känner att jag i dag gör mer aktiva
val i karriären, säger hon och tillägger:
– I ett enskilt mentorskap går man kan
ske mer på djupet, men man missar sam
tidigt den samlade erfarenhet som en
grupp har.
Nio grupper med vardera sex till åtta
adepter har samlats i genomsnitt en
gång i månaden. Varje grupp har haft två
mentorer, en man och en kvinna, från
olika verksamhetsområden. Det är en av
Advokaten Nr 1 • 2013

ruben
Ruben – mentorskap i
grupp bedrivs
inom ramen
för nätverket
Hilda vars
övergripande
mål är att
skapa förutsättningar för
kvinnor att
utvecklas i
yrket och därmed öka antalet kvinnliga
chefer och
delägare.

skillnaderna jämfört med 2011 års pilot
projekt, då mentorparen bestod av två
män. I en av grupperna har det även del
tagit manliga jurister.
Kerstin Skarp, vice riksåklagare, tyck
er att tiden som mentor har varit mycket
givande.
– Det var bra att jag kom från en annan
verksamhet. Jag har kunnat förmedla att
man inom andra yrken ibland ser annor
lunda på saker än vad man kanske gör på
en byrå, men att det ibland är precis lika
dana problem på alla arbetsplatser.
Det har varit en öppen stämning i
grupperna och deltagarna har kunnat ta
upp ämnen som de kanske drar sig för
att diskutera med kolleger.
Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll,
som sett som sin främsta uppgift att dela
med sig av erfarenheterna från ett långt
yrkesliv, säger att han har haft glädje av
de samtal som förts.
– Det var mer öppet och givande än
vad jag räknade med.
Flera av mentorerna har uppgett att de
har fått större insikt i vilka problem yngre
jurister ställs inför och att det har varit kul
att höra deras tankar om framtiden, nå
got som Fredrik Wersäll håller med om.
Emelie Engholm, advokat på Kriström
Advokatbyrå och en av adepterna, tyck
er att projektet varit uteslutande positivt.

– Det har varit nyttigt att hitta mina
svar på frågor om ledaregenskaper, prio
riteringar och hur man gör för att behål
la en, oftast, glad familj trots två föräld
rar med krävande jobb.
Även Lina Neuwirth, som är biträdan
de jurist på advokatfirman Lindahl,
tycker att Rubenprojektet medfört att
det dykt upp andra diskussionsämnen
och tankar än de vanliga.
Charlotta Necking, föredragande
på Kammarrätten i Stockholm, säger att
projektet gett henne tillfälle att stanna
upp och reflektera över hur hon ska nå
sina mål.
Samtidigt som olika erfarenheter bi
drar till en allsidig diskussion är det vik
tigt att hitta den rätta balansen i grup
perna.
– Det har fungerat bra när mentorerna
satts ihop av personer med olika bak
grund, men blir det för stor spännvidd i
yrkeserfarenhet i grupperna kan det
vara svårt att föra en dialog som alla fin
ner meningsfull, säger advokat Claes
Zettermarck, Advokatsamfundets ord
förande och en av mentorerna.
– Det positiva utfallet talar för att det
blir en tredje omgång av Ruben under
2013, något som dock beslutas av nätver
ket Hilda, säger Anna Fridh Welin. MP
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Många
minglade
med
cocktail hos
Advokatsamfundet

Claes
Lundblad
och Claes
Zettermarck.

Henrik
Angur
och Anne
Ramberg.

På kvällen den 18 december 2012
hade Advokatsamfundet, samfundets Stockholmsavdelning
och Advokat i framtiden bjudit in
till den återkommande julcocktailen på Advokatsamfundets kansli.
Många advokater och biträdande
jurister kom för att träffa kolleger
i samfundets hus Tryggerska villan i Diplomatstaden.

Ellika Steenberg
och Wissal Abdallah.

Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2013.
Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse.
Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 12 december 2012.
Styrelsen
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Aktuellt
Nya namn i Domstolsakademins råd
Från första januari i år har åtta nya personer förordnats till rådet
vid Domstolsakademin. De nya namnen är lagmännen Agneta
Ögren, Birgitta Holmgren och Mats Sjösten samt hovrättspresident Fredrik Wersäll, kammarrättspresident Peter Rosén,
advokat Bengt Ivarsson och slutligen Nicklas Lagrell, som är
utbildningschef vid åklagarmyndigheten i Stockholm. Förordnandetiden löper till och med 2015. Sedan tidigare har även lagmännen Anders Eka och Maria Andersson förordnats, men då 2014 ut.

Ahlenius blir gästprofessor i väst
Inga-Britt Ahlenius, som senast varit undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, blir ny
innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur
på Handelshögskolan i Göteborg.
– Inga-Britt Ahlenius är en inspirerande förebild
och kommer att vara en stor tillgång för både
studenter, forskare och våra partnerföretag, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.
Ahlenius håller sin installationsföreläsning på
högskolan den 28 januari.

Birgitta Melander,
Clara Tengbom,
Theddo Rother-Schirren
och Else-Marie Grönstedt.

Nytt hotellavtal
Advokatsamfundet har tecknat ramavtal med Nordic Choice
Hotels vilket ger ett billigare hotellboende för medlemmarna.
Läs mer på Advokatnätet, www.advokatnatet.se

Ny på tidskriften Advokaten
Maria Persson vikarierar från den 1 januari 2013 på tidskriften
Advokaten. Hon kommer senast från TT Spektra och har tidigare arbetat på bland annat Läkartidningen och Dagens Medicin.
Vikariatet sträcker sig till augusti 2014.

Franke ny ordförande

foto: Björn Leijon (Franke), UN photo/Evan Schneider (Ahlenius)

Ulf Franke har utsetts till ny ordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC.
Franke är specialist inom internationell tvistlösning
och har tidigare varit generalsekreterare på SCC.
– Det är mycket spännande att vara tillbaka. SCC har
i dag en mycket stark ställning både i Sverige och internationellt.
Det ska bli intressant att försöka flytta fram deras ställning på tvistlösningsområdet ytterligare, säger Ulf Franke i en kommentar till
utnämningen.

Kortare
rekryteringsprocess
med annons i SvD och SvD.se

Framåt för Svettpärlorna

När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.

Advokatsamfundets lag Svettpärlorna gjorde bra ifrån sig i landets största gångtävling Tappa.se. Laget, som var ett av tre från
samfundet, hamnade på 32:a plats av 1753 deltagande lag. Tävlade för Svettpärlorna gjorde Marika Nordén, som var lagledare,
Jonas Dunroth, Linda Mogel samt Johan Sangborn.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.

Idrottande advokater samlas i Kroatien
Under tio dagar i sommar, den 7–16 juni, kan advokater och biträdande jurister från hela världen sporta loss i kroatiska Umag. Då
hålls nämligen World Lawyers Games för första gången. Tävlingen
är öppen för både kvinnor och män i alla åldrar och det är kroatiska
advokatsamfundet som anordnar. Representerande grenar är till
exempel fotboll, tennis, basket och schack. Men även lite mer otippat: poker. Onlineregistreringen är redan öppen och finns på
worldlawyersgames.com/en/
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Patentlagen : en kommentar och en jämförelse
med EPC och PCT
Författare: Bengt G. Nilsson,
Catarina Holtz
Förlag: Jure
Ny omfattande kommentar till patentlagen. Sedan
senaste kommentaren kom ut 1980 har
många förändringar skett på patenträttsområdet. Flera internationella överenskommelser har trätt i kraft, bland annat
Patenträttskonventionen (PLT) och TRIPS.
Boken är en traditionell lagkommentar
med paragrafvisa kommentarer. Parallellt med patentlagen kommenteras även
motsvarande bestämmelser i Europeiska
patentkonventionen (EPC) som haft stor
betydelse för rättspraxis i Sverige. Boken
tar även upp Europeiska patentorganisationens handläggning av patentärenden
och ger en översikt över konventionen om
patentsamarbete (PCT).
Titel: Tomträtt : kommentar
till jordabalken 13 och 21 kap.
m.m.
Författare: Magnus Hermansson, Peter Westerlind
Förlag: Norstedts juridik
Boken inleds med en allmän
översikt över tomträtten
och jordabalkens tomträttsregler. Därefter
kommenteras de särskilda paragraferna
om tomträtt i 13 och 21 kap. jordabalken.
Denna andra upplaga är baserad på Lars
K Beckmans och Peter Westerlinds bok
från 1989, men omfattande bearbetningar

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2012 om inte annat
anges.
Blomstrand, Severin: Produkt
ansvarslagen / Severin
Blomstrand, Per-Anders
Broqvist, Rose-Marie Lundström (3. uppl. Norstedts
juridik. 266 s. Norstedts gula
bibliotek)
Boguslaw, Julia: Svensk invandringspolitik under
500 år : 1512–2012
(Studentlitteratur. 369 s.
(SULCIS ; 1)
A common frame of reference
for European contract law
/ editor: Jan Kleineman
(Stockholm Centre for Commercial Law, 2011. 199 s.
Stockholm Centre for Commercial Law ; 14)
Dicey, Albert Venn: Dicey,
Morris and Collins on the
conflict of laws (15. ed.
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har gjorts. Bland annat har ett nytt avsnitt
tillkommit som behandlar reglerna kring
rättsförhållanden mellan grannar – detta
med anledning av ändringar i 3 kap. JB. Ny
lagstiftning och rättspraxis har beaktats.
Boken finns även tillgänglig i Zeteo.

ADVOKATSAMFUNDET 125 ÅR
Jubileumsbok
Sveriges advokatsamfund grundades 1887
och 125-årsjubilerade förra året. För att
fira detta har Advokatsamfundet gett ut
en jubileumsbok ”Advokatsamfundet 125
år : 1887–2012” som speglar utvecklingen
inom Advokatsamfundet och advokatkåren de senaste 25 åren. De 35 bidragen
i boken, skrivna av advokater och andra
verksamma inom rättsväsendet, behandlar
advokatyrkets utveckling och olika sidor
av advokatens yrkesroll. Här berörs också
utvecklingen inom Advokatsamfundet,
advokatetik och disciplinnämndens verksamhet samt tillsynen över advokater. Ett
bidrag i skriften behandlar advokaten som
rättsvetenskapsman, författare och jur. dr.
Ett historiskt perspektiv ger slutligen den
artikel som skrevs 1936 av Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Holger
Wiklund (1942–1968). Han var vid den
tiden verksam i Uppsala och ger en inblick
i landsortadvokatens vardag.

STOCKHOLM CENTRE FOR
COMMERCIAL LAW, SCCL
Volym 17 i Centrets skriftserie
Hösten 2011 anordnade SCCL ett seminarium om Högsta domstolens rättsfall NJA
2011 s. 454, det s.k. diskmaskinsmålet.

London : Sweet & Maxwell.
2385 s.)
Finlands lag / redigerad av
Carina Kåla (Helsingfors :
Talentum. 2. vol)
Fry, Jason: The secretariat’s
guide to ICC arbitration : a
practical commentary on
the 2012 ICC Rules of arbitration / Jason Fry, Simon
Greenberg, Francesca Mazza, Benjamin Moss (Paris :
ICC. 507 s. ICC publication
; 729E)
Gustafsson, David: Styrelsearbete i aktiebolag : praktisk
handbok (3. uppl. Björn
Lundén information. 154 s.)
Islamic law and international
human rights law : searching for common ground?
/ edited by: Anver M Emon,
Mark S Ellis, Benjamin Glahn
(Oxford Univ. Press. 400 s.)
Karnov : svensk lagsamling
med kommentarer 2012/13

Rättsfallet rörde vattenskador i en bostadslägenhet – en hyresgäst dömdes att
betala skadestånd till hyresvärden när en
bänkdiskmaskin läckt vatten och orsakat
skador i lägenheten. Syftet med seminariet
var att diskutera domens innebörd och
dess konsekvenser för hyresgäster och
hyresvärdar. Volymen innehåller artiklar
skrivna i anslutning till domen, efterföljda
av diskussionsinlägg från seminariet.

EFFEKTIVARE GENOMFÖRANDE
AV EU-LAGSTIFTNINGEN I SVERIGE
Rapport från Sieps
Sverige har senaste åren ofta släpat efter
med införlivandet av EU:s regler i svensk
rätt. En ganska stor del av klagomålen
på och rättsprocesserna mot Sverige
gäller just förseningar och andra brister
i genomförandet av EU:s direktiv och
förordningar. I sin rapport Att göra rätt och
i tid – behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? analyserar författarna Jörgen Hettne och Jane Reichel den
nuvarande situationen och föreslår sätt att
göra genomförandet effektivare och bättre
förankrat i samhället. Några av de frågor
som diskuteras i rapporten är riksdagens
roll i EU-arbetet, beredningsarbetet i Regeringskansliet och remissförfarandet.
Rapporten (2012:4) går att läsa på Sieps
hemsida www.sieps.se.

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

(17. uppl. 3 vol. Karnov
Group)
Krusberg, Pernilla: Hälsooch sjukvårdssekretessen :
handbok för hälso- och
sjukvårdspersonal
(Norstedts juridik. 193 s.)
Krüger Andersen, Paul: The
Danish Companies Act : a
modern and competetive
European law / Paul Krüger
Andersen & Evelyn J. B. Sørensen (København : DJØF
Publishing. 381 s.)
Lundén, Björn: Makar : juridiken kring äktenskap / Björn
Lundén och Anna Molin (5.
uppl. Björn Lundén information. 230 s.)
Norges Lover 1687–2011 / utgitt av Det juridiske fakultet
; red. Inge Lorange Backer,
Hans Flock, Henrik Bull (Studentutg. Fagbokforlaget.
3926 s.)
Personligt ansvar vid likvida-

tionsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt
skattefrågor vid obestånd /
Kent Löfgren m.fl. (5. uppl.
Norstedts juridik. 216 s.)
Ramberg, Jan: ICC guide to
Incoterms 2010 : understanding and practical use
(Paris : ICC, 2011. 192 s. ICC
publication ; 720E)
Skag, Miriam: Starttidspunkt
for foreldelsesfrister (Ny
utg. Oslo : Cappelen Damm.
533 s.)
Teleman, Örjan: Äktenskapsförord (3. uppl. Norstedts
juridik. 117 s.)
Trafikförfattningar 2012/13
(Solna : NTF. 1080 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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En ovanligt heltäckande
Sjukvårdsförsäkring
Nyheter från 1 januari 2013 i Advokatsamfundets
Sjukvårdsförsäkring – med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal nya webbaserade hälsoprogram som nu ingår i sjukvårdsförsäkringen,
finns möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa.

> Hälsoprofil
Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
Bland annat aktiv hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med
kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk
> Arbetslivsinriktad rehabilitering
Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen finns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.

Fortsatt stolt
leverantör till
Advokatsamfundet
Vi erbjuder Er förstklassigt
boende, utsökt mat samt vackra
mötes- och konferenslokaler till
förmånliga avtalspriser.
Vi önskar Er också varmt
välkomna till våra nya hotell i
Lund, Gävle och Örnsköldsvik,
som öppnar i början av 2013.
www.elite.se
0771-788 789

Samfundet

disciplinärende Beslut 2013
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 dvokat som företrädde två dödsbodelägare i tvist mot de
A
andra två dödsbodelägarna borde inte ha ansökt om att
själv bli förordnad som boutredningsman. Uttalande.

Bakgrund

X, Y, Z och Å är barn till Ä och Ö.
Efter att Ä avled år 1999 klan
drade X och Y bodelningen och
arvsskiftet. Advokat A var i klan
dertvisten ombud för Ö, Z och Å.
Muntlig förberedelse i målet hölls
våren 2011.
Ö avled den 2 januari 2012. Hon
hade i sitt testamente förordnat
att hon ville att A skulle vara tes
tamentsexekutor.
Anmälan

I anmälan, som inkom till Advo
katsamfundet den 16 januari
2012, riktar X anmärkningar mot
A huvudsakligen avseende att
han befunnit sig i en jävssituation
och inte varit opartisk, att han
påbörjat arbete som testaments
exekutor innan testamentet vun
nit laga kraft, samt att han brustit
i underrättelse och kommunika
tion. Till stöd för anmärkningar
na anförs bland annat följande.
A åtog sig uppdraget såsom tes
tamentsexekutor för Ö trots att
han sedan tidigare var ombud för
två systrar i en ännu inte avslutad
boutredning efter den avlidne fa
dern. Han avsade sig inte uppdra
get frivilligt trots påpekanden om
att det var olämpligt, utan med
verkade aktivt för att ekonomiskt
gynna Å och Z.
A frågade inte Å och Z om de
hade underrättat övriga syskon
om Ö:s bortgång. Istället medde
lade han övriga syskon om döds
fallet först den 4 januari. Medde
landet skedde skriftligen
tillsammans med bilder på de sa
ker som var kvar i lägenheten.
Värdefulla saker hade bortförts.
A gjorde syn i Ö:s lägenhet till
sammans med Å dagen efter Ö:s
död utan att meddela X och utan
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att bereda honom tillfälle att del
ta. A avrådde inte Å att göra detta
utan övriga syskons medverkan.
A besvarade inte X:s frågor om
varför han inte hade kontrollerat
om han och Y hade blivit under
rättade om dödsfallet och varför
han och Y inte blev kallade till sy
nen av lägenheten.
A började agera som testa
mentsexekutor omedelbart trots
att han borde känna till att testa
mentet först måste delges samt
liga dödsbodelägare samt vinna
laga kraft.
A ljög för honom om att hyres
avtalet skulle behöva förlängas
ytterligare tre månader om be
sked inte lämnades om Ö:s kvar
varande saker; uppgiften kontrol
lerades med hyresvärden som
meddelade att det gick bra att ha
lägenheten en månad till. Anled
ningen till att de ville vänta med
att gå igenom sakerna var att vär
defulla saker försvunnit ur lägen
heten då de inte bereddes tillfälle
att delta på synen. De polisanmäl
de saken, och A:s hot om förläng
ning av hyresavtalet kom enbart
till för att försvåra polisutredning
en.
Advokat B bad A via mejl att
överväga om han inte frivilligt bor
de avsäga sig sin roll som testa
mentsexekutor då han var parts
ombud i ett icke avslutat mål, men
i stället för att göra det ansökte A/
Z/Å om att A skulle bli boutred
ningsman och få kontroll över ut
redningen och dess resultat.
A meddelade X att han helt
skulle sluta kommunicera med
honom, vilket är helt oförenligt
med rollen som boutrednings
man och testamentsexekutor
som ska tillvarata samtliga döds
bodelägares intressen.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, daterat den 25
januari 2012, tillbakavisat samt
liga anmärkningar och anfört i
huvudsak följande.
Att han skulle ha uppdraget
som testamentsexekutor var Ö:s
vilja och inget som han påtagit sig.
Förordnandet som testamentsex
ekutor träder i kraft först då testa
mentet vunnit laga kraft. Fram till
dess, eller fram till dess att bout
redningsman förordnas, hanteras
dödsboet av dödsbodelägarna.
För att försäkra sig om att inte
boet otillbörligen skingrades be
sökte han den 4 januari 2012 Ö:s
lägenhet och fotograferade där
de tillhörigheter som fanns. Han
fick uppgift om att X och Y ännu
inte underrättats om dödsfallet
och han ombads att underrätta
dessa. Utöver fotograferingen
vidtogs inga åtgärder.
Han underrättades om att öv
riga dödsbodelägare sagt upp
abonnemang samt lägenhet så att
boet inte skulle drabbas av kost
nader. Samma dag tillskrev han X
och Y och underrättade dem om
moderns bortgång. Han tog även
kontakt med advokaten B som
företräder X och Y i det i tingsrät
ten aktuella målet. Detta för att
dödsbudet skulle komma till ar
vingarna fortast möjligt.
Den 9 januari 2012 tillskrev han
i rekommenderat brev samtliga
dödsbodelägare och delgav dem
testamentet samt underrättade
om vilken frist som gällde om
man önskade klandra testamen
tet. X och Y har ännu så länge inte
låtit sig delges. Han underrättade
likaledes omgående tingsrätten
om Ö:s bortgång samtidigt som
han då ställde frågan till såväl
tingsrätten som B hur man såg på
den fortsatta handläggningen av
målet till följd av Ö:s bortgång.
Något svar härom har ännu inte
erhållits.
Den 9 januari 2012 kontaktades
han av B såsom varandes ombud
för X och Y.

Han underrättade X om att han
inte kommer att besvara alla X:s
e-postmeddelanden till honom
utan att i och med att X företräds
av ombud kommer hans kontak
ter att gå via ombudet. Han kan i
nuläget inte se att det föreligger
någon intressekonflikt eller beak
tansvärd risk för sådan.
Han kan fullt ut tillvarata Ö:s
intressen utan intressekonflikt.
Trots detta kommer han inte att
påta sig uppdraget när testamen
tet väl vunnit laga kraft och han
har i dag meddelat tingsrätten att
han inte står till förfogande som
boutredningsman.
Ytterligare skriftväxling

X har den 10 februari 2012 inkom
mit med genmäle i vilket han bl.a.
anför att han tycker att A vid be
söket i Ö:s lägenhet den 4 januari
2012 borde ha upprättat en för
teckning över tillhörigheterna;
smycke- och kassaskrin öppnades
inte, och innehållet fotografera
des inte.
Anledningen till att han och Y
inte låtit sig delges testamentet är
att den bestyrkning som A gjort
inte är riktig, och att de således
inte vet om testamentet överens
stämmer med originalet.
I komplettering daterad den 2
augusti 2012 till anmälan och i ytt
rande den 26 augusti 2012 riktar
X nya anmärkningar mot A inne
fattande att denne utnyttjat Ö:s
hemförsäkring för att betala sina
kostnader för tillträdet till hennes
lägenhet, och att han till Ö:s döds
bo har skickat en faktura avseen
de arbete som utförts såsom tes
tamentsexekutor fast testamentet
inte vunnit laga kraft. Fakturan
har skickats till boutrednings
mannen C, som sedan betalt den.
Dödsbodelägarna har inte fått se
fakturan, inte heller har de fått se
underlag med dagboksanteck
ningar.

forts. på nästa sida
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A har i yttrande daterat den 12
september 2012 anfört bl.a. föl
jande.
Påståendet att han skulle ha
fakturerat Ö:s dödsbo för arbetet
han utfört som testamentsexeku
tor är fel. Han har inte tillställt Ö:s
dödsbo någon faktura avseende
arbete som han nedlagt som tes
tamentsexekutor.
Han har från och med augusti
2010 fram till och med Ö:s död bi
trätt henne i tvist inför tingsrätten
rörande klander av skifte av döds
boet efter Ä. Efter kontakt med
advokaten C – som är av tingsrät
ten utsedd boutredningsman i
dödsboet efter Ö – har han upprät
tat och tillställt Ö:s dödsbo faktura
avseende nedlagt arbete och ut
lägg i ärendet inför tingsrätten.

Bouppteckning förrättades den
24 maj 2012 av begravningsbyrån.
C var bouppgivare. Till boupp
teckningsförrättning var samtliga
dödsbodelägare, även X kallade.
Samtliga dödsbodelägare uteblev
dock, och närvarande var endast
bouppgivaren. I bouppteckning
en finns skulden till advokatby
rån om 6 871 kr avseende Ö:s
självrisk, upptagen, och hans fak
tura har således funnits att tillgå
för samtliga dödsbodelägare i
vart fall sedan bouppteckning
förrättades. Vid boupptecknings
förrättning har inga anmärkning
ar riktats mot hans faktura eller
fakturering.
X har i yttrande den 27 septem
ber 2012 anfört bl.a. följande.
I tvisten hänförlig till Ä:s döds

bo har Z och Å ställt sig på Ö:s
sida och har, troligen utan full
makt, företrätt henne i massor
med inlagor till tingsrätter och
hovrätter. A är i denna process
inblandad på initiativ av Z och Å.
Således är det inte Ö som anlitat
honom. Z och Å låter A fakturera
dödsboet för sina kostnader via
försäkringsbolaget. Rätteligen
skall kostnaderna gäldas av Z och
Å, inte Ö:s dödsbo.
Det är riktigt att han och Y ute
blev från bouppteckningen, men
det har sin grund i en kallelse
med alltför kort varsel. Y var vid
tillfället i Norge, och han själv
hade en helt fullbokad dag med
uppdrag hos kunder som inte
gick att avboka. Att de hade för
hinder meddelades C.

A har i yttrande daterat den 8
oktober 2012 anfört att han för
det arbete som nedlagts i mål in
för tingsrätten, där han varit om
bud för Ö, Å och Z, upprättat tre
fakturor. Var och en klient har fått
bära sin del av nedlagt arbete och
kostnader.
Ytterligare skriftväxling
har förevarit i ärendet.
Nämndens bedömning och
beslut

Med hänsyn till att A företrädde
två dödsbodelägare i tvist mot de
andra två dödsbodelägarna bor
de han inte ha ansökt om att själv
bli förordnad som boutrednings
man. Utöver detta uttalande för
anleder anmälan ingen åtgärd. n

Just den du söker
hittar du med annons i
tidningen och på nätet
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.
Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60
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i Kungsbacka söker

Advokat
med bred erfarenhet och ett särskilt intresse
för konkursförvaltning och processer.
Fråga om delägarskap är aktuell och kan
diskuteras då advokatfirman står inför
ett generationsskifte.
Välkommen med intresseanmälan
och en kort beskrivning av Din person
och bakgrund per e-post: info@advrr.se,
senast den 15 februari 2013.
För upplysningar kontakta advokaten
Anna-Karin Renell eller advokaten Lars Andersson,
0300-730 20. Se även www.advrr.se

Advokaten Nr 1 • 2013

TidsbrisT och på väg Till eTT vikTigT möTe
– med lexino är du uppdaTerad
nu finns lexino – rättsanalyser på följande lagar:
•
•
•
•
•
•

Avtalslagen
Skadeståndslagen
Konkurrenslagen
Lag om värdepappersmarknaden
Lag om skiljeförfarande
Rättegångsbalken

…och många fler
Lexino – Rättsanalyser bygger på litteratur, förarbeten och
praxis, med en tydlig struktur som uppdateras löpande.
prova lexino graTis
lexino.se 08-587 671 00
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Vägledande uttalande angående förtydligande av vissa bestämmelser
Diskretionspliktens
omfattning

Regler om tystnadsplikt och
diskretionsplikt finns i 2.2 VRGA.
Av bestämmelsen i 2.2.2 VRGA
framgår bl.a. att en advokat är
skyldig att iaktta diskretion om
sina klienters angelägenheter.
Fråga har uppkommit om
diskretionsplikten är generell
eller om denna är begränsad till
förhållanden inom advokatby
rån.
Uppgifter som har anförtrotts advokaten inom ramen
för advokatverksamheten eller
som advokaten i samband där
med fått kännedom om kan en
ligt styrelsens mening omfattas
av diskretionsplikten, även om
uppgifterna inte omfattas av ad

vokatens tystnadsplikt. Som ex
empel på uppgifter som omfattas
av diskretionsplikten kan näm
nas domar, beslut, artiklar i me
dia och andra offentliga doku
ment. Någon begränsning som
medför att diskretionsplikten en
bart avser uppgifter som härrör
från förhållanden inom byrån
finns enligt styrelsens mening
inte. Konsekvensen av en sådan
begränsning skulle vara att advo
katen skulle vara mer begränsad
i sin möjlighet att kommunicera
internt på byrån än utanför advo
katbyrån. Detta kan inte vara fal
let. Enligt styrelsens mening är
diskretionsplikten generell och
gäller för uppgifter som advoka
ten erhåller såväl utom som inom
byrån.

Samtycke

Regler om upplysningsplikt och
samtycke finns i 3.3 VRGA.
Av bestämmelsen i 3.3.2 VRGA
framgår följande:
Om uttryckligt samtycke kan
inhämtas utan att advokatens
tystnadsplikt eftersätts får
advokaten, efter att sådant sam
tycke inhämtats, undantagsvis
acceptera ett uppdrag även om
en intressekonflikt enligt 3.2.1
punkterna 3 eller 4 eller 3.2.2
ovan kan anses föreligga, förut
satt att omständigheterna inte är
sådana att det finns anledning
till tvivel på advokatens förmåga
att fullt ut tillvarata klientens in
tressen.
Fråga har uppkommit om loku
tionen undantagsvis acceptera

borde ändras till undantagsvis
fullfölja.
Enligt styrelsens mening är av
sikten med bestämmelsen avse
ende samtycke att denna ska kun
na användas vid antagande av
uppdrag. Detta framgår direkt av
lydelsen av bestämmelsen och
utvecklas ytterligare i kommenta
ren. Styrelsen anser inte att det
finns skäl att begränsa möjlighe
terna till samtycke enbart till full
följande av uppdrag.
Skyldighet att frånträda
uppdrag

Regler om skyldighet att frånträda uppdrag finns i 3.4 VRGA.
Av bestämmelsen i 3.4.1 VRGA
framgår följande:
En advokat som efter att ha an



 

Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå även
landets fjärde migrationsdomstol. För att klara detta utökade uppdrag behöver vi rekrytera ett stort
antal nya medarbetare. Vi söker bland annat




Är du intresserad av omvärldsfrågor och mänskliga rättigheter? Sök jobb hos oss. Här får du
också den utbildning du behöver för att kunna
arbeta i domstol.
Läs mer om anställningarna på www.domstol.se
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i Vägledande regler om god advokatsed (VRGA)
tagit ett uppdrag finner att det fö
religger någon sådan omständig
het som medför att advokaten
skulle ha varit skyldig att avböja
uppdraget om advokaten haft kän
nedom om omständigheten när
uppdraget erbjöds, måste frånträ
da uppdraget. Sådan upplysnings
plikt som anges i 3.3 gäller även
när en omständighet som aktuali
serar frågan om intressekonflikt
uppstår eller blir känd först efter
det att uppdraget antagits.
Fråga har uppkommit hur be
stämmelsen i 3.4.1 VRGA förhål
ler sig till vad som framgår av
kommentaren till samma bestäm
melse.
Av bestämmelsen ovan fram
går att advokaten måste frånträda
uppdraget om omständighet upp

kommer efter ett uppdrag har an
tagits, som medför att advokaten
skulle ha varit skyldig att avböja
uppdraget, om advokaten hade
haft kännedom om dessa när
uppdraget erbjöds.
Av kommentaren till bestäm
melsen framgår att bedömningen
i frågan om skyldighet att frånträ
da ett uppdrag principiellt är
densamma under uppdragets
gång, som när uppdraget accep
teras. Det anges dock att det kan
få vittgående konsekvenser för en
klient om advokaten frånträder
ett pågående uppdrag och att ad
vokaten då måste överväga om
det men klienten skulle lida är så
stort att uppdraget trots allt inte
bör frånträdas. Avvägningen i det
enskilda ärendet måste advoka

ten göra på eget ansvar, mot bak
grund av de eventuella problem
som ett frånträdande kan komma
att föranleda för klienten. Denna
möjlighet till undantag från skyl
digheten att frånträda ett upp
drag ska tillämpas restriktivt. Om
en klient exempelvis riskerar en
rättsförlust torde möjlighet före
ligga att åberopa undantag.
Mot bakgrund av detta anser
styrelsen att lydelsen av 3.4.1 bör
ändras från måste till som huvud
regel måste. Detta för att motsva
ra den reglering, som styrelsen
avsett med utformningen av 3.4.1
VRGA avseende skyldigheten att
frånträda uppdrag.

framgår att intressekonflikt för
kollega normalt utgör intresse
konflikt för samtliga verksamma
advokater inom byrån respektive
byrågemenskapen.
Fråga har uppkommit om vid
s.k. delat förvaltarskap i konkurs
ena förvaltarens intressekonflikt
konstituerar intressekonflikt för
den andre förvaltaren.
Delat förvaltarskap med förval
tare från olika byråer är ett effek
tivt sätt att hantera stora och
komplicerade konkurser. Sådant
förvaltarskap innebär inte att in
tressekonflikt uppkommer på
den grunden.

Antaget av styrelsen
den 7 december 2012

Kollegas intressekonflikt

Av bestämmelsen i 3.5 VRGA

Förhandsbeställ våra juridiska
regelsamlingar för 2013 redan idag!
Nyheter
2013!

Information och beställning: farakademi.se, 08 506 112 00
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Platsannonsera

i Svenska Dagbladet
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

2

Nya ledamöter
Den 7 december 2012
Sven Albinsson, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm
Magnus Bohman, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
AB, Stockholm
Björn Benschöld Cinthio,
Advokat Per Malmberg AB,
Malmö
Jan Erik Claesson, Wiklanders
Advokatbyrå AB, Stockholm
Josefin Elf, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Joakim Gillersten, Waldenberg Melin Advokatbyrå,
Göteborg
Anders Gustavsson, LEX Advokatbyrå HB, Stockholm
Jan-Fredrik Henriksson,
McGuire Woods London
LLP, London, England
Ingrid Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Malin Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Claes Kjellberg, Hennes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm

Johanna Kjällqvist, Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå
KB, Stockholm
Mats Knöös, Advokatbyrån
Persson & Partners i Malmö
HB, Malmö
Maria Lagerroos, Advokatfirma DLA Nordic KB, Stockholm
Eva Luterkort, Linklaters LLP,
London, England
Rashin Fardnicklasson, Juristbyrån Niklasson Forotan
Fard, Göteborg
John Nielsen, Ramberg Advokater (Helsingborg) KB,
Helsingborg
Victor Palm, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Carl Christian Rösiö, Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Claes Henriksson Svegfors,
Advokatfirman LA PARTNERS AB, Malmö
Klas Säve-Söderbergh, Advokatfirman Wijk & Nordström
AB, Uppsala
Monika Temiz, Advokatfirman
Jähresten AB, Västerås

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2013.
Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 12 december 2012.
Styrelsen
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Johanna Wennberg, Advokaterna Melin & Fagerberg AB,
Göteborg
Elisabeth von Salomé, Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Mikaela Zabrodsky, Nihlmark
& Zacharoff Advokatbyrå
AB, Stockholm

Utträdda ledamöter
Frida Fexler Benett, Stockholm, 5 december 2012
Kristin Campbell-Wilson,
Stockholm, 1 december
2012
Johan Danelius, Stockholm,
5 november 2012
Anna Englund, Uppsala,
1 december 2012
Ulrika Hallberg, Stockholm,
20 november 2012
Katarina Rykowska, Stockholm, 31 oktober 2012
Bengt Sjövall, Lidingö,
12 november 2012
Magnus Hannesson Stephensen, Stockholm, 3 november
2012

Poa Strömberg, Stockholm, 31
juli 2012
Gunnel Svanberg, Luleå, 30
november 2012
Michael Wernstedt, Stockholm, 1 oktober 2012

Avlidna ledamöter
Karl-Erik Mika Mattsson,
Bromma, 2 november 2012

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2012/1156 Betänkandet Nya
påföljder (SOU 2012:34)
R-2012/1455 Betänkandet
Tolkning och översättning
vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)
R-2012/1473 Betänkandet
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
(SOU 2012:35)
R-2012/1635 Betänkandet
Bostadstaxering – avveckling eller förenkling

Prenumerera
på
Tidskriften
Advokaten

(SOU 2012:52) (såvitt avser
förslaget om förenkling av
fastighetstaxeringen)
R-2012/1637 Promemorian
Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med
grossistenergiprodukter
R-2012/1704 Betänkandet En
översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)
R-2012/1785 Betänkandet
Förvaltare av alternativa
investeringsfonder (SOU
2012:67)
R-2012/1786 Promemorian
Ökning av aktiekapitalet i
aktiemarknadsbolag (Ds
2012:37)
R-2012/1808 Promemorian
Investeraravdrag
R-2012/1824 Promemorian
Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (Ds
2012:40)
R-2012/1897 Promemorian
Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)
R-2012/1943 Promemorian
Ett slopat låneförbud m.m.

R-2012/1995 Promemorian
Ändrad beslutskompetens i
vissa ärenden på bank- och
försäkringsområdena
R-2012/2009 Promemorian Godkännande av ett
irländskt protokoll som ska
fogas till EU-fördraget och
EUF-fördraget (Ds 2012:48)
R-2012/2056 Promemorian
Myndigheters tillgång till
tjänster för elektronisk identifiering
R-2012/2106 Promemorian
Begreppet beskattningsbar
person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen
R-2012/2264 Konsekvensutredning och förslag till nya
föreskrifter om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

Helår, 9 nr,
424 kr inkl. moms

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Studerande
106 kr inkl. moms
prenumeration@
advokatsamfundet.se

www.hogia.se/advokat

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
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Ulrika Öster (UÖ),
journalist
08-459 03 07
ulrika.oster@
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA),
journalist
08-459 03 03
magnus.andersson@
advokatsamfundet.se
Maria Persson (MP),
journalist
08-459 03 07
maria.persson@
advokatsamfundet.se
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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

