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Ledare Generalsekreteraren

Statliga gangstermetoder och behovet
denna sommar har inte bara inneburit politisk och medial
cirkus i Almedalen, allehanda mer eller mindre fantasifulla politiska utspel inför det stundande valet, sol och
fantastisk värme. Den har innefattat krig, förtvivlade flyktingströmmar, förföljelse av oliktänkande, övergrepp och
oproportionerligt våld runt om i världen. Sommaren har
emellertid också innehållit mindre dramatiska men likväl
viktiga händelser i vårt eget land. Hit hör HD:s dom om
jäv för domstolsadjungerade åklagare (varom mer längre
fram i denna tidning), åklagarens beslut att inte besöka
Julian Assange och den fortsatta häktningen av honom, arresteringsordern mot den under flera år häktade men frikände mannen i kokainmålet liksom behandlingen av de
afghanska tolkarna. Alla dessa företeelser har rättsstatliga
aspekter och förtjänar diskussion från den utgångspunkten. Till dessa frågor blir det anledning att återkomma.
respekten för rättsstaten vacklar på många håll. På vissa
ställen förefaller den i det närmaste att ha försvunnit
helt. Ett land i vårt närområde som särskilt har utmärkt
sig när det gäller bristande rättssäkerhet och brott mot
mänskliga rättigheter, är Putins Ryssland. Regimen där
har i Ukraina under våren och sommaren gjort sig skyldig
till grova förbrytelser mot internationell rätt. Putin har
också ett starkt moraliskt ansvar för nedskjutningen av
det malaysiska passagerarplanet. Ty även om det uppges
vara ett misstag, var det i vart fall med ryska raketer som
flera hundra oskyldiga dödades i raketattacken. Den som
levererar vapen till terrorister och upprorsmän bär ett
ansvar för hur dessa vapen används. Att Ryssland under
Putins tid vid makten gjort sig skyldig till upprepade brott
mot internationell rätt och mänskliga rättigheter finns det
många tragiska exempel på.
Ett mycket uppmärksammat sådant är behandlingen av
den ryske advokaten Sergej Magnitskij. Han hade som ombud för Hermitage Capital upptäckt omfattande korruption
på hög nivå inom den ryska statsapparaten. Omedelbart
efter det att han redovisat denna information för ansvariga
myndigheter häktades och åtalades Magnitskij. Som så van4

ligt var anklagelserna mot honom helt absurda. Han avled i
Butyrkafängelset till följd av bristande vård ett år därefter.
Förra året blev Magnitskij postumt dömd för skattebrott av
en domstol i Moskva. Behandlingen har fått storpolitiska
konsekvenser. I USA har en lag antagits som förbjuder
dem som tros ha varit delaktiga i Magnitskijs död inresa i
USA, samt att använda banksystemet. USA har vidare frusit
tillgångar för 18 ryska medborgare. Putin svarade genast
med att stoppa alla adoptioner till USA. Fattiga och ofta
sjuka barn fick alltså betala det priset. Europarådet har ett
uppenbart problem med en av sina medlemmar.
En annan framgångsrik affärsman som blivit bestulen
av ryska korrupta myndigheter och därtill tillbringat tio år
i fängelse är Michail Chodorkovskij. Han skapade Rysslands största oljebolag Yukos. Till följd av sina politiska
ambitioner kom han att betraktas som ett hot mot Putin.
I ett försök att stoppa Chodorkovskij inledde skattemyndigheterna processer mot Yukos med konstruerade och
orimliga skattekrav. Samtidigt utsattes bolaget, dess ägare,
personal, revisorer och advokater för regelrätta trakasserier. I detta av Putinregimen styrda spel medverkade
skattemyndigheter, utsökningsmyndigheter, polis och
domstolar. Genom vad som måste beskrivas som rena
gangsterfasoner försattes Yukos i konkurs. Dess stora nettotillgångar överfördes till staten genom riggade auktionsprocesser. Den ryska statens övergrepp mot enskilda var
uppenbara. Fanns då för de förfördelade någon rättelse
att få? För dem som hyllar rättsstatliga principer skulle
sommaren komma att innehålla stora glädjeämnen.
I månadsskiftet juli–augusti kom två nya och i flera
avseenden närmast unika domar. Genom en mycket
omfattande skiljedom meddelad i Haag under tvistlösningsmekanismen i Energy Charter Treaty har Ryssland
ålagts att betala femtio miljarder dollar plus rättegångskostnader till tre bolag med ägarintressen i Yukos. Samma
vecka har Europadomstolen i ett nytt kammaravgörande
ålagt Ryssland att betala två och en halv miljard dollar till
aktieägarna eller deras legala efterträdare i bolaget plus
rättegångskostnader.
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av internationella rättsmedel
Vad som är unikt med dessa domar är den vidräkning med Putin-regimen och den ryska statsapparaten
som domskälen innehåller. I skiljedomen, meddelad av
tre av världens ledande specialister på internationell
investeringsrätt, fastslås, efter en synnerligen ingående
redovisning av fakta och rättsprinciper, uttryckligen hur
ryska myndigheter olagligt och helt medvetet lagt beslag
på tillgångarna i Yukos. I detta ovärdiga spel har ett antal
ryska domstolar medverkat som lydiga redskap. För den
som trodde annat innebär både skiljedomen och Europadomstolens avgöranden ett sorgligt bevis på att rättsväsendet i Ryssland, i vart fall när det gäller statens och de
politiska makthavarnas intressen, saknar oberoende och
opartiskhet. Runebergs landshövding bor inte i Ryssland.
vad lära vi då av detta?
Bortsett från att Ryssland under nuvarande regim inte
är i närheten av att fylla kraven på en rättsstat och att dess
domstolsväsende inte når rimliga krav på oberoende,
illustrerar Yukos-affären en problematik som under våren
varit (och alltjämt tycks vara) av hög aktualitet. Det handlar om de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan USA och EU. I det sammanhanget har vissa
hävdat att det är olämpligt att i avtalet ta in tvistlösningsbestämmelser som möjliggör för enskild att dra in en stat
i skiljeförfarande under påstående att statens kränkt en
investerares egendomsrätt, det må vara genom regelrätt
expropriation eller genom andra typer av diskriminering
och maktmissbruk. Ett viktigt skäl för detta skulle vara
att det är orimligt att en enskild investerare tillåts angripa
statens beslut fattade i ”demokratisk” ordning. Man har
ju, hävdar företrädarna för denna åsikt, nationella domstolar att tillgå. Och där får man ju alltid rimlig och rättvis
behandling. Eller?
de som hävdar att skiljeförfarande i investeringstvister är
onödigt och av ondo gör klokt i att läsa domarna i Yukosfallet. Vi européer har nog lite till mans föreställningen att
staten är god och att dess organ handlar rättsenligt och
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rättvist. Lite som i Sverige. Men så är det inte överallt och
i alla tider. Modern europeisk historia lär oss att skurkstater kan uppstå även i vår del av världen. Och vi behöver
inte leta länge för att finna samtida exempel på sådana
fenomen. Domstolar som saknar oberoende och integritet finns på alltför många ställen. Detta innebär att vi för
gränsöverskridande ekonomisk aktivitet behöver tillgång
till fora dit en investerare kan vända sig när han menar sig
vara förfördelad av en stat. Ibland duger nationella domstolar mycket bra. Men alltför ofta är så inte fallet.
Det system för handläggning av internationella investeringstvister som utvecklats under senaste decennier,
genom bilaterala investeringsavtal och genom bredare
konventioner (till exempel Energy Charter Treaty som låg
till grund för Yukos-domen), har världssamfundet skapat
ett relativt billigt och effektivt sätt att lösa denna typ av
tvister. Modellen är inte fullkomlig, men den är det bästa
alternativ vi har. När politiker utan begrepp om realiteterna angriper systemet, med milt sagt luftiga argument,
innebär detta att man utsätter det internationella skyddet
för rättsstatliga principer för opåkallad risk. Svenska
politiker som framför sig tycks se möjligheten av legala
problem när de vill genomföra reformer under slagordsmässiga paroller, såsom till exempel ”förbjud vinster i
välfärden”, borde tänka till en gång till. Och medan de
funderar kan de kanske bläddra i Yukos-domarna. Sommarens deckare framstår nog då som rena barnsagor. Och
vägen till bot och bättring står alltjämt öppen.

”Vi
européer
har nog lite
till mans
föreställningen
att staten
är god
och att
dess organ
handlar
rättsenligt
och
rättvist.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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borg: inte alla
att anseSärskilt
och beklagligt.
ligt gärden
Alla granskningar till trots har det varit
allvarligt
– När det gäller proportionaliteten
ett mycket
gånger helt
bedömning är att det fanns
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att det
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soner greps. Men det går inte att lasta nå– I den här typen av ärenden utsätts
skyddsutomordentliga
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fanns
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gon enskild person för detta inom
polisorganisationer för utomordentliga
Björn Ericson
aspekter för den polispersonal som skulpolisen. Hade polisen haft mer tid på sig
påfrestningar och många gånger svåra
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hade utgången blivit en annan.
bedömningar på inte alla gånger helt tillgenerellt ha några synpunkter på ingriVad är din kommentar till ärendet?
förlitligt underlag, säger Björn Ericson.
pandena, säger Ericson.
Hur tycker du att ärendet sköttes?
Vad man måste kräva är att alla gör så
Överåklagare Jörgen Lindberg vid
– Grundärendet avsåg misstanke om
gott de kan och arbetar så seriöst och
Åklagarmyndighetens utvecklingscenutomordentligt allvarlig brottslighet
Överåklagare
som möjligt. Ändå kan saprofessionellt
granska
låtit
tur
sin
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fel. Han delar i stort Ericsons slutsatser
enskild att
tentatet inte skulle genomföras. Polis
allmänt var svårt att utkräva ansvar utan
och ändrade inte hans beslut.
klandra.
och åklagare har tvingats fatta svåra bejag gjorde bedömningen att så inte skulle
ske. Då avser jag inte de uppgifter om
sparkar som också blev föremål för utredning. I de delarna var målsägandeÅtminstone var
att inträffa i Göteborg.
nas uppgifter för knapphändiga för att
ett terrorattentat nära
mot de misstänkta
I oktober 2010 var
jag skulle kunna gå vidare.
insats drogs igång
om det. En omfattande
Säkerhetspolisen säger i en kommenpolisen övertygad
var oskyldiga.
tar att det var Polismyndigheten i Västra
allt blev fel. De misstänkta
var ansvaret? Finns
terroristerna. Men
det gå så fel? Vems
Götaland som ansvarade för insatsen i
frågor. Hur kunde
av det inträffade?
något
sig
Insatsen väckte många
Göteborg och även för den förundersöklära
att
det
strukturella fel? Går
ning som lades ner den 9 november. I
det bakomliggande
ska bekämpas i rättsstaten.
november 2010 inledde Säkerhetspoliom hur terrorismen
Ytterst handlar det
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sen en förundersökning för att klargöra
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om det fanns någon som skäligen kunde
OCH MAGNUS
TEXT TOM KNUTSON
misstänkas för brottet med anledning av
hotet mot centrala Göteborg. Den 6 september 2011 lades den ner eftersom alla
spår var uppföljda och utredningen inte
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En fråga som hör samman med den om
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behärska territoriet, säger Björn Ericde helt enligt regelboken och på samma
son.
sätt som piketen arbetar i Stockholm och
Skåne. Jag tycker inte att det ligger något sak gemensamt. Vi står bakom
en URSÄKTEN
och
jurister
ett
omhar
kan förstå
men jag
kunnigaste
i den kritiken,
Sveriges
programvara, utbildning
litteratur,
efter händelsen i oktober
månader
Fem för
som – främst
kan upplevas
de främsta.
piketen
med förstklassig
ingripande av
dem
Juridik
Norstedts
2010 tog länspolismästaren Ingemar Joi sakens
Det ligger
internettjänster.
mycket obehagligt.
hansson kontakt med Ninatur eftersom deras arzar och hans tre kusiner.
bete är att agera oerhört
Alla fyra besökte Johanssnabbt och effektivt när
sons kontor.
det handlar om så grov
Länspolismästare Joterrorhansson, och även den
brott och ett allvarligt hot
operativa chefen för inmot centrala Göteborg,
satsen, Carina Persson,
säger Ingemar Johansdeltog. Åsikterna om vad
son, länspolismästare i
som hände vid mötet går
Västra Götaland.
isär.
På frågan om det finns
Enligt Nizar bad Joett bakomliggande syshansson om ursäkt och
temfel i polisens organibeklagade det som insation, och om den re- Länspolismästare Ingemar
Johansson tror att nationella
träffat. Samtidigt eftergionala uppdelningen
insatsstyrkan hade agerat på
förståelse för
av polismyndigheterna samma sätt som Västra Göta- lyste han
den pressade situation
innebär att det ibland lands piketpolis gjorde.
som rått. Sedan sa Ingesaknas kompetens på
mar Johansson följande enligt Nizar:
länsnivå jämfört med kompetens som
”Tyvärr kan vi inte se er med samma
till exempel den nationella insatsstyrögon som om ni hade varit en vanlig fakan har, svarar Ingemar Johansson:
milj från den svenska landsbygden med
– Det är en åklagare som har fattat betanke på att ni kommer från länder där
slutet om ingripande. Det har inget med
det finns många människor som har bepolisens organisation att göra. Jag kan
gått sådana terrorbrott.”
heller inte se att organisationen på något
– Det var ganska allvarligt att länspolissätt har någon betydelse för ingripandet
mästaren kan uttala sig på det sättet. Det
i Göteborg. Nationella insatsstyrkan
låter rasistiskt. Men han var uppriktig.
hade – med samma information som vår
Det är så det är, säger Nizar som efterlypiket hade att utgå från – med största
ser en verklig upprättelse genom att posannolikhet agerat på samma sätt.
lisen håller en presskonferens där poliÄven Björn Ericson tillbakavisar att
sen går igenom vad som hänt, och även
förklaringen finns i hur polisens organiatt polisen tar kontakt med Nizar och
sation ser ut.
hans släktingar och erbjuder dem stöd,
– De kommunikationsbrister som jag
till exempel från psykolog för att hantera
redogjorde för i beslutet skulle kunna
traumat.
uppkomma i vilken organisation som
Ingemar Johansson tillbakavisar helt
helst. Överlag finns en övertro på att oliNizars beskrivning och hävdar att det Nika problem kan lösas genom omorganizar säger är lögn. Johansson har aldrig
sationer. Kompetens finns hos enskilda
någonsin uttalat något sådant. Det finns
individer oavsett var de arbetar. I våra
flera vittnen som kan intyga att det aldrig
storstadsområden finns rika möjlighesades. Vad gäller stöd från psykologer
kompesin
utveckla
att
polisen
ter för
och liknade så har kommunen erbjudit
tens, säger Björn Ericson.
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d samt mycket
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prövningstillstån
”… jag kan
fektivisera polisen?
till
nisation. Göteborgspolisen har i flera fall överklagande,
författareär
tiden varit överens om, enligt Jojurist och
är
polisarbete
effektivisera
Melin
att
För
–
förstå om ett hela
Stefan
beskyllts för att gå våldsamt fram.
och juridisk
hansson.
olika
man inte kan omatträttsområden
förstå
inom
det viktigt att
Ligger det någonting i den kritiken an- faktaböcker
a verk m.m.ingripande
Nizar Khalayli tycker inte att han har
sammanträda bort
av rättsvetenskaplig
organisera eller
ser du?
språkgranskare
juridiskaav piketen
medbefått en offentlig ursäkt. Varför kan han
av arbete
måste
brottslighet. Brottsligheten
– Om du syftar på Polismyndigheten i
Han har lång erfarenhet polisen
specialitet.
inte få det?
måste
den finns och
begrepp som
kan upp
kämpas där
Västra Götalands piketpolis så arbetar
och jag bjöd
texter och har juridiska
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levas som
mycket obe
hagligt. Det
ligger i sakens natur
eftersom
deras arbete
är att agera
oerhört
snabbt och
effektivt när
det handlar
om så grov
brottslighet
som terror
brott och
ett allvarligt
hot mot
centrala
Göteborg.”

Länspolismästare
Ingemar
Johansson

nj.se

– Kommenderingschefen
hit de personer som hade varit misstänkta för att prata igenom hela ärendet med
dem. Jag bad dem då om ursäkt och frågade dem om de ville att det skulle offentliggöras. Det var i så fall upp till dem
att säga till. Därefter har jag bett Nizar
21
om ursäkt i samband med en tidningsintervju och i direktsändning i TV4, då han
satt i morgonsoffan.
Vad gör det omöjligt för dem som har
behandlats fel att få upprättelse?
– Ingenting. Det händer att vi gör misstag, att vi griper personer som sedan visar sig vara oskyldiga. Vi ber om ursäkt
när vi gör fel och det finns dessutom möjligheter att ansöka om skadestånd. Det
är inget exceptionellt, så fungerar hela
rättssystemet, säger Johansson.
FÖRTROENDET

Nizar och hans släktingars förtroende
för polisen fick sig en knäck efter det inträffade. Egentligen värre än så.
– Det handlar inte längre om att inte
lita på polisen utan man måste vara rädd
för polisen. Utgår de från sina fördomar
när de handlägger den här typen av
brott då är det riktigt farligt för hela samhället och speciellt en viss grupp: vi som
är muslimer. Jag tycker inte att det ska
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vara så i en rättsstat.
– Det handlar om mer än att vi blivit illa
behandlade. Det handlar om att vi måste
kunna lita på polisen, att de gör sitt jobb
på rätt sätt. Särskilt när det gäller de allvarligaste brotten som vi kan drabbas av.
Jag tror inte att polisen är tillräckligt

NÄSTA
UPPSLAG
Chefsåklagaren
och forskaren

kompetent.
Nizar är kritisk mot Björn Ericsons utredning.
– Tänk om det hade varit ett skarpt
läge och det hade smällt i Nordstan, säger han. Fel personer hade gripits och
rätt går fri och många skadas och dör.
Tänk att man då startar en utredning och
kommer fram till sina slutsatser, skulle
dessa bli desamma, alltså att felen är
ringa och ingen kan ställas till ansvar? n
19
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Enligt kritiska
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”Det märklimed de personer
att en kvinna i Göhämta Nizar (läs
När polisen skulle
25 oktober 2010 med
ga är att
man tala
bredvid) till förhör
teborg hörde en arabisktalande
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till det och låste in

vittnet Nizar
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i polisens jakt på
av barnen är fortsatt
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öpi Mölndal.
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i
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kan gå” varpå han
hon med sin familj
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väg. När Nizar skyndaav
pen och gick sin
pappa fördes bort
fick han träffa en
han vad han meSyrien när hennes
EFTER FYRA TIMMAR
de efter vakten frågade
återvände. Nu fick
kan
frågade om Nizar
polisen och aldrig
vakten med: ”Du
om ett
förhörsledare. Han
nade så svarade
eftergången vara med
Nizar.
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frågade
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Överåklagaren
har inte kommit
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hans egen telefon
hem,
skjuts
snabbt kunde redas
ter
med att han fick
Förhörsledaren invad det hela gällde.
gen i beslag. Det slutade
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att Nizar var missledde med att berätta
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JO-kritik mot brister
vid misstänkt terrordåd
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar polisen i Västra Götaland
och en chefsåklagare för brister
i utredningen när tre oskyldiga
män frihetsberövades misstänkta för terrorbrott i oktober
2010, samtidigt som polisen
med våld forcerade dörren till ett
vittnes hem, där hans minderåriga barn fanns, för att hämta
honom till förhör. Efter förhör
och husrannsakningar avskrevs
alla misstankar.
JO konstaterar i sitt beslut att
det finns brister i utredningen
som sannolikt har lett till att de
tre oskyldiga männen frihetsberövades och att deras familjer
utsattes för ett våldsamt polisingripande i sina hem. JO kritiserar
polismyndigheten för bristerna
och skriver att det finns skäl att
se allvarligt på dem. JO noterar
att männen frihetsberövades
en tidig lördagsmorgon, utanför
jourdomstolarnas öppettid, och
menar att det inträffade illustrerar nödvändigheten av att det
finns en faktisk tillgång till försvarare och att en offentlig försvarare kan förordnas även vid
sådana tidpunkter, om det finns
behov av att höra den misstänkte skyndsamt. Den frågan
kan endast lösas av rättsväsendets aktörer och av lagstiftaren,
avslutar JO.
Tidskriften Advokaten skrev
om det felaktiga ingripandet i nr
3/2012.
JO:s beslut (dnr 2978-2012)
6

Kammarrätten i Stockholm
anser inte att en person ska
få ta del av sekretessbelagda
uppgifter i en nedlagd förundersökning där han själv har
varit misstänkt för brott.
Den misstänkte personen ville
ta del av sekretessbelagda handlingar efter att förundersökningen hade lagts ner. Anledningen
var att han ville veta vilka
anklagelser som hade riktas mot
honom och kunna bemöta dem
på lämpligt sätt. Han ville även
kunna bedöma om det fanns
grund för åklagaren att inleda
en förundersökning mot honom
och kunna driva en process om
falskt tillvitelse.
enligt offentlighets- och
sekretesslagen (OSL) gäller
sekretess i förhållande till den
som anmälan avser endast
om det finns risk för att någon
utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften
röjs. Åklagarmyndigheten
ansåg att det fanns risk för att
mannen skulle använda den
sekretessbelagda informationen
för att skada en annan person
och nekade honom därför att ta
del av handlingarna. Kammarrätten bedömde i likhet med
Åklagarmyndigheten att det i
handlingarna som inte lämnades ut finns känsliga uppgifter
som omfattas av sekretess enligt

Enligt kammarrätten i Stockholm fanns det inte tillräckliga motiv för partsinsyn i det
aktuella fallet.

OSL. Mannen fick därför inte ta
del av uppgifterna.
Kammarrätten prövade därefter om personen i egenskap av
part i brottsmålet hade rätt att
ta del av det sekretessbelagda
materialet. Enligt OSL har en
part i ett ärende rätt att ta del
av sekretessbelagd information
om det inte är av synnerlig vikt
att uppgifterna inte röjs med
hänsyn till allmänt eller enskilt
intresse. Men bestämmelserna
om partinsyn gäller främst
pågående ärenden. Eftersom
den aktuella förundersökningen
hade avslutats konstaterade

kammarrätten att bestämmelserna om partsinsyn inte längre
var relevanta. Om en person har
beaktningsvärda motiv kan hon
eller han ha rätt till partsinsyn
trots att ett ärende har avslutats.
Men kammarrätten ansåg i likhet med Åklagarmyndigheten
att det inte fanns tillräckliga
motiv för partsinsyn i det aktuella fallet.
Personen som hade begärt ut
den sekretessbelagda informationen fick därför inte heller ta
del av uppgifterna i egenskap av
KK
part i målet.

Läs mer: Mål nr 1692-14

Kommitté ska utreda tryck- och yttrandefriheten
Regeringen har tillsatt en
parlamentarisk kommitté som
ska utreda en rad frågor på
det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.
Kommittén ska se över tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens språk och

struktur. Kommittén ska även
analysera om de två grundlagarna behöver förändras för att
vara aktuella i förhållande till
utvecklingen på medieområdet.
I kommitténs uppdrag ingår
också bland annat att analysera
om skyddet för den personliga
integriteten i databaser med

utgivningsbevis är tillräckligt,
göra en översyn av databasregeln och analysera om Sverige
i större utsträckning bör delta i
det internationella samarbetet
på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016.
Advokaten Nr 6 • 2014
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Nyheter

Migrationsverket kritiseras
av JK för sena betalningar
Justitiekanslern (JK) har
beslutat att Migrationsverket
ska betala ett mindre skadestånd till en advokatbyrå på
grund sena betalningar.
Advokatbyråns jurister fick i
uppdrag av Migrationsverket att
vara ombud i asylärenden. Trots
att flera av ärendena avslutades under 2011 och 2012 hade
Migrationsverket inte betalt ut
någon ersättning under våren
2013. Advokatbyrån vände sig

då till JK med en begäran om
skadestånd på knappt 10 000
kronor motsvarande skälig
dröjsmålsränta.
JK riktar allvarlig kritik mot
Migrationsverket för dröjsmål
med utbetalning av ersättningar
och konstaterar att verket har
gjort sig skyldigt till skadeståndsgrundande fel eller
försummelse. Men någon ränta
betalas inte på ersättning enligt
rättshjälpslagen. Migrationsverkets dröjsmål med betalningarna

anses däremot ha orsakat en
förmögenhetsskada i form av en
ränteförlust.
Ränteförlusten motsvarar
enligt JK vad advokatbyrån skulle
ha fått i ränta om ersättningen
hade gjorts räntebärande i bank.
JK beslutar att Migrationsverket ska betala 2 000 kronor i
skadestånd till advokatbyrån för
ränteförlust. Ersättningen har
beräknats utifrån Riksbankens
KK
referensränta. 

Hela beslutet på JK:s wepplats

Advokatdagarna tar form
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Den 6–7 november är det dags
för Advokatdagarna för fjärde
gången. Advokatdagarna
2014 erbjuder sex parallella
seminariespår och ett antal
föreläsningar.
Martin Ford, författare till
boken ”The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating
Technology and the Economy
of the Future” är årets inledningstalare. I sin bok hävdar
Ford att allt rutinarbete kommer
att ersättas av it-lösningar i
framtiden. Martin Ford har
grundat ett mjukvaruföretag i
Silicon Valley och har över 25
års erfarenhet av datordesign
och mjukvaruutveckling.
EU-domstolens generaladvokat Nils Wahl talar på fredagen
under rubriken ”EU-advokatens
uppdrag och aktuella mål.” Nils
Wahl tillträdde sin tjänst i slutet
av 2012. Det är första gången
sedan Sverige blev medlem i EU
1995, som en av domstolens åtta
generaladvokater är svensk. Nils
Wahl var tidigare domare vid
Europeiska unionens tribunal.
På seminariet ”Revisorsmålen och revisorns ansvar för
Advokaten Nr 6 • 2014

Årets advokatdagar äger rum på Grand
Hôtel i Stockholm.

granskning av årsredovisning”
samtalar justitierådet Johnny
Herre och Erik Nerep, professor
vid Handelshögskolan i Stockholm. På ett annat aktuellt seminarium samtalar Johan Munck,
före detta ordförande i Högsta
domstolen, och advokaten Claes
Lundblad om reformeringen av
skiljemannalagen.
På torsdagen diskuterar advokat Peter Utterström, överåklagare Gunnar Stetler och Ericssons
vice president och chief compliance officer Richard Fleetwood
korruption i svenskt näringsliv.

Vice riksåklagare Kerstin Skarp,
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och advokat Björn
Hurtig samtalar om ”Mediernas
ansvar för rättsprocessen” på
torsdagseftermiddagen.
”Statens skadeståndsansvar
för myndighetsutövning och
rättstillämpning” behandlas
under ett seminarium där
justitiekansler Anna Skarhed
och Clarence Crafoord, vd vid
Centrum för rättvisa, sitter i
panelen.
På seminariet ”Aktuella frågor
på advokatbyrån – delägarskap,
vinstdelning, generationsskifte
och balans i livet” deltar Jan
Dernestam, advokat och vd på
Mannheimer Swartling, advokat
Ghita Hadding-Wiberg, advokat
Helena Dandenell och advokat
Jesper Schönbeck.
Internetleverantören
Bahnhofs vd Jon Karlung talar
på fredagen under rubriken
”Tekniken och juridiken – övervakningssamhället, immaterialrätt och yttrandefrihet ur ett
telekomperspektiv”.
Det fullständiga programmet
finns på Advokatsamfundets
webbplats.

Nya påföljder väntar unga som begår
brott.

Lättare att döma
till ungdomstjänst
I juni lämnade regeringen över
en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i påföljderna
för brott för unga. Lagrådsremissen innehåller förslag som stärker ungdomspåföljderna sluten
ungdomsvård, ungdomstjänst
och ungdomsvård. Bland annat
föreslår regeringen att kravet ska
tas bort på att den unga personen ska samtycka för att ungdomstjänst ska kunna väljas som
påföljd. Vidare föreslås att en
ungdomstjänst som huvudregel
ska inledas inom två månader
från det att domen har vunnit
laga kraft. Regeringen föreslår
också en lagreglerad skyldighet
för kommunerna och de myndigheter som hanterar ärendena att
samverka.
Lagrådsremissen Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

34 åtalade fälldes
i assistansmålet
Alla utom en av de åtalade i det
så kallade assistansmålet vid
Södertälje tingsrätt fälls för att
ha lurat Försäkringskassan på 29
miljoner kronor. I målet stod 35
personer åtalade för bland annat grova bedrägerier och grova
bidragsbrott mot Försäkringskassan. En av de 35 åtalade frias.
20 av de åtalade får fängelse på
mellan 1 år och 6 år. 13 får villkorlig dom med samhällstjänst
och en får villkorlig dom och
böter. Försäkringskassan får skadestånd med drygt 26 miljoner
kronor. Försvararkostnaderna
i målet uppgår till cirka 96 miljoner. Åtalen gäller bland annat
grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan gällande assistansersättning
till personer med funktionsnedsättningar.
7
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Barn kan överklaga beslut
om tvångsomhändertagande
Högsta förvaltningsdomstolen anser att barn under 15 år
genom sin ställföreträdare ska
kunna överklaga beslut om
omhändertagande enligt LVU
– även om ställföreträdaren
har en annan uppfattning än
barnet.
Som tidningen Advokaten berättade i nummer 4 beslutade en
stadsdelsnämnd i Göteborg att
en 13-årig pojke mot sin vilja
skulle omhändertas med stöd av
lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
placeras på ett ungdomshem.
Pojkens offentliga biträde och
ställföreträdare godtog beslutet.
När förvaltningsrätten fastställde beslutet i november 2013
överklagade pojkens ställföreträdare och offentliga biträde be-

slutet och yrkade att det skulle
upphävas. Som ställföreträdare
för pojken tyckte han fortfarande att beslutet om placering
på ungdomshem var riktigt.
Samtidigt ansåg han att det vore
oetiskt att inte
låta pojken få
sin sak prövad i
kammarrätten.
Kammarrätten
avvisade överklagandet. Som
skäl angavs
Advokaten 4/2014.
att pojkens
ställföreträdare inte
hade yrkat att förvaltningsrättens beslut skulle ändras.
Men enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan det förekomma fall där en ung person
under 15 år ska kunna få sin sak
prövad i högre instans – trots att
Fokus Den svåra balansakten

22
22
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den unges advokat i egenskap
av ställföreträdare anser att
det tidigare beslutet är riktigt.
Om den unge har uppnått viss
mognad och tydligt förklarat att
han eller hon vill att ett beslut
ska överklagas
ska ställföreSvår balansgång med
trädaren se till
att så sker. En
förutsättning är
att beslutet kan
anses ha gått
den unge emot.
Eftersom den
13-åriga pojken
motsatte sig ett omedelbart
omhändertagande ansåg Högsta
förvaltningsdomstolen att beslutet hade gått honom emot. Han
hade därför genom sin ställföreträdare klagorätt och kunde
överklaga beslutet.
Fokus Den svåra balansakten

svaga
klienter
Hur ska advokaten agera i de etiska
konflikter som kan
uppstå när klienten har psykisk sjukdom,
psykisk funktionsnedsättning, låg ålder eller missbruk?
Situationer
där advokatens lojalitetsplikt krockar
med skyldigheten
att verka för klientens bästa och att
inte främja orätt.
Hur långt sträcker sig advokatens undersökningsplikt
och vad får advokaten säga? Ytterst
handlar det
om en balansakt på högsta etiska nivå.
TEXT MATS CATO, TOM KNUTSON
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I ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen 2014 ansåg
Advokatsamfundet också att
den 13-åriga pojken genom sin
ställföreträdare och offentliga
biträde hade rätt att överklaga
förvaltningsrättens beslut. Pojken ansågs ha uppnått en viss
mognad och själv tydligt förklarat att han ville att förvaltningsrättens beslut skulle överklagas.
Dessutom berördes han negativt
av beslutet.
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i yttrandet hänvisade Advokatsamfundet bland annat till
att Sverige har ratificerat FN:s
konvention om barnets rättigheter och till att en rad bestämmelser har införts i svensk lag
som tar sikte på barnets bästa
och barnets rätt att komma till
tals. 
KK

ansökningsavgifterna till domstolarna höjdes från och med
den 1 juli. För familjemål, äktenskapsskillnad och allmänna
domstolsärenden höjs ansökningsavgiften från 450 kr till det
dubbla, 900 kr. Ansökningsavgiften 900 kr gäller också för
stämningsansökan i tvistemål
som rör ett krav under 22 200
kr (ett halvt prisbasbelopp).
För tvistemål som rör ett krav
över 22 200 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. Där blir alltså
ansökan om stämning mer än
sex gånger dyrare än tidigare.
Också för ansökan om konkurs
eller företagsrekonstruktion är
den nya avgiften 2 800 kr.
Från och med den 1 juli tar
tingsrätten ut en tilläggsavgift
för ansökningar om betal8

Nu kostar stämningsansökan 2 800 kr i större tvistemål.

ningsföreläggande och vanlig
handräckning som har inletts
hos Kronofogden och som har

överlämnats till domstolen för
vidare handläggning. Tilläggsavgiften är 600 kr eller 2 500 kr.

Fullständig information om
avgifterna finns i avgiftsförordningen (1987:452).
Advokaten Nr 6 • 2014
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Höjda domstolsavgifter från den 1 juli

Nyheter

HD ändrar rutiner för kostnadskrav

Korrekt med byggnadsavgift och rivningsvite

högsta domstolen har beslutat
att kostnadsanspråk som avser
ersättning av allmänna medel
bör framställas i samband med
att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.
En offentlig försvarare
ansökte om prövningstillstånd
i Högsta domstolen för sin
huvudman. Försvararen varken
begärde eller gjorde förbehåll

Byggnadsavgift för olovligt
uppförd byggnad och vite för
underlåtenhet att följa rivningsföreläggande strider inte mot
förbudet mot dubbelbestraffning. Byggnadsavgiften gäller en
olovligt uppförd byggnad. Vitet
är en senare överträdelse – underlåtenhet att följa rivningsföreläggandet. Byggnadsavgift
och vite strider därför inte mot
förbudet mot dubbelbestraffning, konstaterar Mark- och
miljööverdomstolen i en ny dom.
Bakgrunden till domen är att
miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun påförde en
fastighetsägare en byggnadsavgift för att olovligen ha byggt en
carport samt föreläggande att
vid vite riva byggnaden.
Läs domen (mål nr P 11322-13)

om ersättning av allmänna
medel för sitt arbete. Högsta
domstolen har i målet ansett
att det inte finns skäl att alltid
påminna rättsliga biträden om
ersättningsanspråk innan frågan
om prövningstillstånd avgörs.
Genom beslutet har Högsta domstolen ändrat sina
handläggningsrutiner. I de fall
rättsliga biträden inte nämner

något om krav på ersättning
av allmänna medel i ansökan
om prövningstillstånd kommer
domstolen inte att påminna om
kostnadsräkning.
Kostnadsanspråk avseende
ersättning av allmänna medel
bör alltså framställas i samband
med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.

Mål nr B 923-14

ARN får mer att göra
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Allmänna reklamationsnämnden (ARN) föreslås få utökade
uppgifter för att Sverige ska
kunna leva upp till nyligen
antagen EU-lagstiftning.
I maj antogs två nya EU-rättsakter om förbättrad tvistlösning
utanför domstol för konsumenter. En månad senare presenterades utredningen ”Förbättrad
tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och
en ny översyn över det svenska
systemet”.
Utredningen konstaterar att
konsumenter och näringsidkare
stöter på nya problem bland
annat i takt med att e-handeln
ökar både i Sverige och internationellt. Konsumenterna
har därför ett ökande behov
av effektiv och högkvalitativ
utomrättslig tvistlösning.
Utredningen anser att Sverige
genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN) redan har ett
väl fungerade system för att
pröva konsumenttvister utanför
domstol. Men för att Sverige ska
kunna leva upp till den nyligen antagna EU-lagstiftningen
krävs att ARN tar upp fler slags
tvister, exempelvis tvister om
telefoni, elleveranser, spel och
lotterier. Tvister som prövas
av branschorganisationerna
Svensk Försäkring och inom
ett planerat tvistlösningsorgan
Advokaten Nr 6 • 2014

Det har varit tvära kast när det gäller
trafikdatalagringen.

PTS tvärvände
om datalagringen
Konsumenter och näringsidkare stöter på nya problem bland annat i takt med att
e-handeln ökar.

inom Sveriges advokatsamfund
föreslås undantas från ARN:s
prövning.
Enligt den nya EU-lagstiftningen måste näringsidkare
som hamnar i tvist med en
konsument informera konsumenten vart han eller hon kan
vända sig för att få sitt krav
prövat – i Sverige oftast till ARN.
E-handelsföretag måste enligt
lagstiftningen informera konsumenterna om den europeiska
onlineplattformen.
För att påskynda ärendehanteringen föreslås att ARN
fastställer en handläggnings-

och tidsplan i varje ärende
och att fler jurister anställs.
Utredningen föreslår även att
ARN ges i uppdrag att verka för
att parterna kommer överens i
stället för att ARN ger en rekommendation i en tvist.
Utredningen anser inte att
ARN:s rekommendationer ska
bli bindande. Bindande beslut
från ARN skulle göra det krångligare för konsumenten att klaga
till nämnden, och förfaranden
vid nämnden skulle ta längre tid
än i dag samtidigt som kostnaderna för samhället skulle fördubblas, skriver utredarna. KK

Post- och telestyrelsen tillämpar
de svenska reglerna om trafikdatalagring igen, efter utredaren
Sten Heckschers besked att de
inte strider mot EU- eller Europarätten. Efter att EU-domstolen
ogiltigförklarade EU:s datalagringsdirektiv den 8 april fick Sten
Heckscher i uppdrag att analysera om de svenska reglerna strider mot EU- eller Europarätten.
Heckscher och professor Iain
Cameron kom fram till att de inte
strider mot de europeiska normerna, men att det finns skäl att
stärka rättssäkerheten och skyddet för privatlivet. Efter beskedet
började Post- och telestyrelsen
tillämpa de svenska reglerna
igen efter uppehåll sedan EUdomen kom.
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Nyheter

Ny straffskala föreslås
för narkotikabrott
Lättare för myndigheter
att byta information
Justitiedepartementet föreslår i
en departementspromemoria en
ny lag om uppgiftsskyldighet vid
samverkan mot grov organiserad
brottslighet. Syftet med förslaget
är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i
samarbetet mot den grova organiserade brottsligheten.
Lagförslaget innebär en sekretesslättnad. De myndigheter
som i dag deltar i den nationella
mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet blir skyldiga
att dela viss information med
varandra. Detta gäller samtliga
myndigheter som ingår i samarbetet, såväl inom som utom
rättsväsendet.

Utredning om
svenskt tortyrbrott
En utredare ska göra en bedömning av behovet av ett särskilt
tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Vissa länder har infört
särskilda tortyrbrott i nationell
lag. Bland annat mot den bakgrunden finns det skäl att låta
en särskild utredare göra en
bedömning, enligt Justitiedepartementet.
Oavsett vilken bedömning
utredaren gör i fråga om behovet
ingår det även i uppdraget att
lämna de författningsförslag
som är nödvändiga för att införa
ett särskilt tortyrbrott. Även
om det inte finns något särskilt
tortyrbrott är tortyr redan förbjudet enligt svensk lag, och
Sverige tillrädde redan 1986
FN:s tortyrkonvention. Sverige
uppfyller konventionens krav på
kriminalisering genom ett flertal
bestämmelser i bland annat
brottsbalken.
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Skärp straffen för synnerligen
grova narkotikabrott. Det
föreslår Narkotikastraffutredningen i sitt betänkande.
I betänkandet som presenterades den 23 juni föreslås bland
annat följande:
l Straffskalorna för grovt
narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, som nu är fängelse
i lägst två och högst tio år, ska
delas upp i ett grovt brott och ett
synnerligen grovt brott.
l För grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling ska

dömas till fängelse i lägst två och
högst sju år.
l För narkotikabrott eller narkotikasmugglingsbrott som är att
anse som synnerligen grovt ska
dömas till fängelse i lägst sex och
högst tio år.
syftet med förslaget om en
uppdelad straffskala är att göra
lagstiftningen tydligare och att
skapa förutsättningar för domstolarna att döma ut det straff
som en viss gärning är värd.
Avsikten är inte att generellt
påverka straffnivåerna. För-

slagen innebär emellertid att
straffen kommer att skärpas för
gärningar som avsett hantering av mycket stora mängder
narkotika eller som annars har
ett mycket högt straffvärde. På
så sätt kommer en sträng syn på
illegal hantering av narkotika till
tydligt uttryck.
Utredningen anser dock att
den nyansering som skett genom
Högsta domstolens domar ska
vara kvar.
lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2015.

Bengt Ivarsson kommenterar utredningen
Nyanseringen av straffmätningen i narkotikamål började
redan före Högsta domstolens
avgörande 2011.
– Utredningen har kommit
fram till ett bra och nyanserat
ställningstagande. Det är också
positivt att vi var eniga bakom
det här ställningstagandet, säger
Advokatsamfundets ordförande
Bengt Ivarsson som har deltagit
som expert i utredningen.
Han anser att den nyansering
som Högsta domstolen gjorde
2011 var nödvändig. Utredningen konstaterar att genom
Högsta domstolens dom i juni
2011 inleddes en omläggning av
praxis. Efter domen har Högsta
domstolen, fram till juni 2014,
meddelat ytterligare 17 domar,
av vilka tolv har refererats
som vägledande avgöranden. I
avgörandena från juni 2011 och
framåt har Högsta domstolen
framhållit betydelsen av att
samtliga omständigheter i det
enskilda fallet beaktas i narkotikamål på samma sätt som görs
i brottmål i allmänhet. Genom
att fjärma sig från den tidigare

Bengt Ivarsson.

straffmätningstraditionen har
Högsta domstolen förändrat
praxis och grunderna för hur
påföljdsbestämningen sker i
narkotikamål.
Ivarsson berättar att den statistik som utredningen inhämtat
från Brottsförebyggande rådet
och Kriminalvården dock visar
att nyanseringen började redan
2007.
– I utredningen har vi funderat
mycket på varför det inträffade
men vi har inte kunnat hitta
någon förklaring. Men det är

helt klart att det inte är Högsta domstolen som har tömt
fängelser utan det har påbörjats
redan innan, säger Ivarsson och
konstaterar att som en följd av
nyanseringen blev det ett problem när de som begick riktigt
straffvärda handlingar inte kom
upp i de högre påföljdsnivåerna.
Det som är syftet med de föreslagna ändringen är att möjliggöra detta.
– Samtidigt tycker jag att det
är rimligt att ha ett tak på tio år
eftersom det inte ska vara samma straff för narkotikabrott som
för mord, säger Ivarsson som
konstaterar att med de nyanseringar som Högsta domstolen
har gjort och med införandet av
det synnerliga grova brottet så
kommer Sverige att ligga i paritet med våra grannländer och
andra jämförbara länder.
Redan den 29 juli 2014 förklarade allianspartierna att de
under nästa mandatperiod vill
skärpa straffen för de allra grövsta brotten och därför införa
ett synnerligen grovt narkotikabrott, alltså helt i enlighet med
TK
utredningens förslag. 
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Det nya förslaget är riktat mot den
grova organiserade brottsligheten.

Nyheter
Inhämtningslagen
ska utvärderas

I slasken hade polismyndigheten konsekvent raderat namnen på hörda personer.

Slasken blir inte offentlig
när åtal väcks
Kammarrätten i Sundsvall
anser inte att den så kallade
slasken i en brottsutredning
hos polismyndigheten blir offentlig i samband med att åtal
väcks.

FOTO: ISTOCKPHOTO

En person begärde att få ut
en innehållsförteckning över
samtliga diarieförda dokument,
bilder och filmer som rörde ett
uppmärksammat styckmordsfall
från polismyndigheten i Norrbotten. Begäran gjordes efter att
åtal väckts.
Bakgrunden till begäran var
att personen i fråga upplevde att
polismyndigheten hade hindrat
honom från att ta del av offentliga handlingar. Han vill därför
veta vilka diarieförda handlingar
som fanns, för att senare kunna

begära ut det material han var
intresserad av.
Personen fick ut förundersökningsprotokollet. Men i
innehållsförteckningen i slasken
hade polismyndigheten konsekvent raderat namnen på hörda
personer. Polismyndigheten
hänvisade till att de maskerade
namnen omfattades av förundersökningssekretess alternativt
sekretess med hänsyn till den
enskildes intresse.
Personen som begärt ut handlingarna överklagade polismyndighetens beslut. Kammarrätten
ansåg att det inte gick att avgöra
vilken sekretessgrund som låg till
grund för myndighetens beslut
att maskera namnen i innehållsförteckningen, men att det ändå
gick att göra en sakprövning.

Eftersom praxis öppnar för
sekretess för nedlagda förundersökningar anser kammarrätten
att offentlighets- och sekretess
lagen (OSL) inte ska tolkas som
att slasken blir offentlig när åtal
väcks och en förundersökning
avslutas. Kammarrätten anser
också att det inte står klart att
uppgifter i slaskförteckningen
om hörda och andra personer
kan röjas utan skada eller men
för den enskilde eller någon närstående. Det finns också risk för
att den framtida verksamheten
skadas om uppgifterna i slaskens
innehållsförteckning blir offentliga innan en dom vinner laga
kraft. Kammarrätten ger därmed
polismyndigheten i Norrbotten
KK
rätt.
Läs mer: Mål nr 546-14

Nytt it-system ger ändringar på Advokatsamfundets webbplats
advokatsamfundet har implementerat ett nytt och mer
användarvänligt it-system för
medlems- och kursadministration. Detta innebär att delar av
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webbplatsen, särskilt vad avser
Advokatsamfundets utbildningsverksamhet samt de möjligheter
samfundets ledamöter har att
administrera egna eller byråns

uppgifter och kursanmälan för
medlemmar, förändrats dels till
utseende, dels till viss del också
till funktion. Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

Regeringen har beslutat att ge
en särskild utredare i uppdrag
att utvärdera den hittillsvarande
tillämpningen av den så kallade
inhämtningslagen.
Syftet med utvärderingen är
att ge underlag för att kunna ta
ställning till hur regleringen när
det gäller vissa brott som anses
vara särskilt samhällsfarliga ska
vara utformad. Den så kallade
inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för att inhämta
uppgifter om elektronisk kommunikation för att förebygga,
förhindra och upptäcka viss allvarlig och samhällsfarlig brottslig verksamhet. Sten Heckscher
redovisade nyligen den första
delen av ett uppdrag angående
den oklarhet i rättsläget som
uppstått till följd av EU-domstolens dom om det så kallade
datalagringsdirektivets giltighet.
Den andra delen av uppdraget,
där Sten Heckscher ska föreslå
de ändringar som han finner
lämpliga för att stärka skyddet
för den personliga integriteten,
kommer att överföras till det
nya uppdraget om att utvärdera
inhämtningslagen.

Datorn är inte en tv enligt HFD.

Ingen avgift
för datorer
Högsta förvaltningsdomstolen
(HFD) har funnit att en dator
med internetuppkoppling inte
kan anses vara en tv-mottagare.
Därmed leder inte innehavet
av datorn till att tv-avgift ska
betalas. Enligt lagen är en tvmottagare en teknisk utrustning som är avsedd att ta emot
utsändning av tv-program. Den
som har en tv-mottagare ska
betala tv-avgift.
Högsta förvaltningsdomstolens
dom i mål nr 7368-13
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Världen

I Pakistan har 68 advokater anklagats för hädelse sedan de protesterat mot att en polisman gripit
en av deras advokatkolleger, rapporterar den brittiska tidningen
The Guardian.
Polismannen heter Umar,
liksom profeten Muhammads
följeslagare kalifen Umar. En
åhörare uppfattade att advokaterna ropade kränkande tillmälen riktade mot kalifen Umar,
och gjorde en polisanmälan om
hädelse. Jhangdistriktets advokatsamfund har förklarat att det
hela är ett missförstånd. Hädelse
kan medföra dödsstraff enligt
pakistansk lag.

Indiska kvinnors utsatthet väcker oro
och ilska.

Våldtagna kvinnor väcker
proteststorm i Indien
Våldsamma protester
sköljer över Indien efter
att fyra kvinnor påträffats hängda i delstaten Uttar
Pradesh. Det finns misstankar
om att offren först har våldtagits.
Det började med att två tonårsflickor upptäcktes hängda i
ett träd utanför sitt hem i maj.
De hade innan de mördades
utsatts för en gruppvåldtäkt
när de lämnade hemmet för att
gå på toaletten. I början av juni
påträffades en kvinna hängd i ett
träd. Polisen misstänker att hon
först hade våldtagits och utesluter inte att det kan handla om
ett hedersmord. Bara ett dygn
tidigare påträffades en annan
kvinna mördad på samma sätt.
Dåden har väckt starka känslor
i hela världen, och i Indien har
demonstranter och polis drabbat
samman.
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Europadomstolen: Inte fel av
Frankrike förbjuda heltäckande slöja
Frankrike bryter inte mot
Europakonventionen om
mänskliga rättigheter genom
att förbjuda heltäckande
slöja på allmän plats. Det kom
Europadomstolen fram till i en
dom den 1 juli, beslutad i stor
sammansättning.
Europadomstolens majoritet
finner att förbudet mot att bära
slöja på allmän plats i Frankrike
visserligen inskränker männi
skors rättigheter enligt artiklarna 8 och 9 i Europakonventionen. Men enligt domstolen är
ändå förbudet proportionerligt
för att uppnå Frankrikes mål
med lagstiftningen, att bevara
förutsättningarna för att ”leva
tillsammans”.
europadomstolens ledamöter
från Sverige och Tyskland,
Helena Jäderblom och Angelika Nußberger, var skiljaktiga.
Enligt deras uppfattning bryter
den franska lagstiftningen mot
artikel 8 om skydd för privatlivet och artikel 9 om skydd

Förbudet mot att bära heltäckande slöja på allmän plats i Frankrike består.

för tankefrihet, samvetsfrihet
och religionsfrihet. De skriver
i sin skiljaktiga mening att
domstolens majoritet offrar
konkreta individuella rättigheter för abstrakta principer.
Enligt domarna Jäderblom och
Nußberger innebär förbudet att
Frankrike inskränker pluralism

och tolerans, eftersom det
hindrar vissa kvinnor från att
uttrycka sin personlighet och
sin tro. Inte heller instämmer
de med domstolens majoritet i
att förbudet är proportionerligt
MA
mot ändamålet. 

Läs mer: Europadomstolens
dom, ansökan nr 43835/11

ILAC öppnar kontor i Washington
I början av augusti öppnade
juristorganisationen ILAC kontor i Washington. En anledning
är att organisationen växer
och vill bli mer känd i USA, där
många finansiärer finns.
– Det finns viktiga möjliga finansiärer i USA i form av stiftelser,
och amerikanska UD finansierar
den typ av verksamhet som
vi sysslar med. Ett par av våra
medlemsorganisationer är redan baserade i USA. Men vi vill
göra oss mer kända och utöka
vår medlemskår där. Då känns
det naturligt att öppna kontor i
Washington, säger ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund.
Organisationens finansiering

har under årens lopp till stor
del kommit från Sverige. Vid
årsskiftet fick ILAC 80 miljoner
kronor för ett treårigt program i
Mellanöstern från svenska Sida.
Sedan ILAC bildades 2002
har antalet aktörer som ägnar
sig åt liknande verksamhet ökat
kraftigt. Det gör att fler organisationer konkurrerar om den
finansiering som finns internationellt. Det har också lett till att
finansieringsverksamheten har
blivit mer byråkratiserad.
– Processen att få pengar och
redovisa hur de har använts var
mycket enklare i början, säger
Christian Åhlund.
ILAC, International Legal
Assistance Consortium, är en

paraplyorganisation för experter inom juridik och mänskliga
rättigheter. Organisationens
främsta uppgift är att se till
att olika typer av rättsbistånd
används på rätt sätt vid återuppbyggnaden av rättsväsendet i
länder som har drabbats av krig
och interna konflikter.
– Det blir mer och mer tydligt
att rättssystemet är bland de
första offren i länder som råkar
ut för krig och interna konflikter. När en konflikt upphör är
bland det viktigaste att upprätta
rättssystemet. Utan rättssystem
blir det aldrig någon fungerande
demokrati. Det är ingen brist på
konflikter i dag och det är ingen
brist på arbetsuppgifter för oss.
Advokaten Nr 6 • 2014
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Pakistanska advokater
anklagade för hädelse

Ta lagen i egna
På karnovgroup.se är det inte bara över 250 av landets ledande experter
som har ordet när lagstiftning ska kommenteras och diskuteras. Nu har vi
även gjort det möjligt för användarna att dela med sig av sina ovärderliga
erfarenheter om rätt och orätt. På så sätt kan alla effektivt tillgodogöra
sig den kunskap som kan få dem att fatta bättre beslut, snabbare.
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HD-beslut om
domarjäv för åklagare
kan hindra öppnare
domarrekrytering
Högsta domstolens beslut den 25 juni 2014 om jäv för en adjungerad hovrättsdomare kan få stora konsekvenser för domarrekryteringen.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: TT NYHETSBYRÅN, TOM KNUTSON

I

beslutet (mål nr Ö 4250-13) slår
HD fast att en tjänstledig åklagare ska anses jävig och därför inte
kan delta som domare i hovrätten när
den handlägger brottmål.
Genom beslutet avslog HD en resningsansökan från en man som Hovrätten över Skåne och Blekinge hade
dömt till 14 års fängelse för grova narkotikabrott.
Mannen ansökte om resning bland
annat på den grunden att en tjänstledig åklagare deltog i hovrättens avgörande när han dömdes.
Åklagaren var adjungerad i hov14

rätten, det vill säga tjänstgjorde som
domare där under sex månader.
Hon hade kvar sin fasta anställning
vid Åklagarmyndigheten medan hon
tjänstgjorde i domstolen, och återgick
till arbetet som åklagare efter att hon
hade avslutat sin adjunktion i hovrätten.
Åklagaren som förde talan i brottmålet kom inte från samma åklagarkammare som den där den adjungerade domaren tjänstgjorde. HD
konstaterar i sitt beslut att åklagare
har en självständig ställning i förhållande till Åklagarmyndigheten och

att det är åklagaren själv – inte Åklagarmyndigheten – som är part i domstolen när allmän åklagare för talan i
brottmål.
HD:s majoritet fann det vara en rimlig grund för tvivel om domarens opartiskhet om den tilltalade har uppfattningen att den tjänstledige åklagaren
företräder ett motstående myndighetsintresse, eller misstänker att åklagaren
känner lojalitet mot sin ordinarie arbetsgivare och mot sin yrkesroll som
åklagare. I ett brottmål är därmed en
adjungerad domares anställning hos
Åklagarmyndigheten en omständighet
som objektivt sätt kan rubba förtroendet för domarens opartiskhet. Enligt
HD:s majoritet förelåg därför jäv enligt
4 kap. 13 § 10 rättegångsbalken.
Men HD beviljade inte resning trots
jävet, eftersom HD bedömde att det
Advokaten Nr 6 • 2014
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var uppenbart att jävet saknade betydelse för utgången av målet.
Justitierådet Agneta Bäcklund var
skiljaktig när det gällde jävet för den
tjänstlediga åklagaren och menade
att jäv inte hade förelegat. Hon skriver i sin skiljaktiga mening att det
visserligen inte är onaturligt att den
tilltalades förtroende för en domare
kan påverkas negativt av att domaren
nyligen har haft, eller är tjänstledig
från, en åklagartjänst. Men enligt Agneta Bäcklund saknas det grund för
att anta att en person som har lämnat
åklagarrollen – om än tillfälligt – och
anförtrotts uppdraget som domare
inte skulle kunna leva upp till domaruppdragets krav på opartiskhet.
högsta förvaltningsdomstolen prövade 2009 och 2011 motsvarande fråAdvokaten Nr 6 • 2014

gor om jäv för adjungerade domare
i kammarrätt. Målet HFD 2011 ref. 15
gällde frågan om det innebar jäv i ett
taxeringsmål när en adjungerad ledamot i kammarrätten var tjänstledig
från sin tjänst som särskilt kvalificerad
handläggare vid Skatteverkets rättsavdelning. HFD kom fram till att det
var fråga om jäv, eftersom det kunde
rubba tilltron till att målet handlades
på ett opartiskt sätt att den tjänstledige skattehandläggaren deltog i det
slutliga avgörandet av målet. I det
målet var det alltså fråga om jäv för
en domare med anställning hos Skatteverket att i ett mål där Skatteverket
uppträdde som part. HD kommer i
det aktuella målet fram till att det inte
ska leda till någon annan bedömning
att det är åklagaren själv, inte Åklagarmyndigheten, som är part i ett brott-

”Det kommer säkert
att få konsekvenser för
möjligheten
att rekrytera
bland annat
åklagare till
domaryrket.”
Fredrik Wersäll

mål. Det är naturligt att den tilltalade
och allmänheten ändå uppfattar åklagaren som en företrädare för Åklagarmyndigheten och för åklagarfunktionen som sådan, enligt HD.
extern adjunktion innebär att erfarna
jurister som arbetar i andra juridiska
yrken än domaryrket har möjlighet
att tjänstgöra som domare i en hovrätt
eller kammarrätt under en begränsad
tid. Det gäller bland annat åklagare,
professorer och docenter, advokater
och dessutom andra jurister som har
mångårig erfarenhet av ett rättsområde som förekommer i överrätten.
Systemet med adjunktion finns
bland annat för att bredda basen för
domarrekryteringen och göra det lättare för jurister som inte har gått den
traditionella domarbanan att bli or15
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dinarie domare. Ett annat syfte är att
tillföra domstolen erfarenheter från
andra yrkesområden.
HD:s beslut får konsekvenser för
möjligheterna till adjunktion för jurister i hovrätterna och kammarrätterna. Det kan innebära ett bakslag för
önskemålen om en öppnare rekrytering av domare, från andra juristkarriärer än den traditionella domarbanan, som har eftersträvats på senare
år och som har varit föremål för flera
statliga utredningar.
för hovrätterna kan det innebära att
det blir omöjligt att ta in åklagare som
externa adjunkter. För kammarrätternas del kan konsekvenserna bli mindre
ingripande. Dels har de redan inrättat
sig efter rättsläget efter HFD:s tidigare
domar, dels har de större variation i de
måltyper som handläggs och därmed
möjligheter att låta en adjungerad jurist handlägga mål som ligger utanför
den egna juridiska inriktningen.
Enligt några bedömare kan HDbeslutet få konsekvenser också för
advokater som önskar prova på domaryrket. Om advokater med en tydlig verksamhetsinriktning på ett rättsområde tjänstgör i domstolen, är det
tänkbart att även de kan uppfattas som
företrädare för ett visst intresse och
därmed jäviga att delta i domstolens
avgöranden inom det rättsområdet.
Fredrik Wersäll, hovrättspresident
i Svea hovrätt, förklarar att hovrätten
har känt till att det finns en osäkerhet
om jävsproblematiken vid extern adjunktion, inte minst efter HFD:s avgöranden.
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”Jag tror att
vi alla är besjälade av att
det ska finnas
möjligheter
att gå mellan
olika juridiska karriärer,
och då får
man fundera
på hur man
skulle kunna
åstadkomma
det utan att
vi kommer i
konflikt med
jävsreglerna.”
Fredrik Wersäll

Fredrik Wersäll.

Justitierådet Agneta
Bäcklund var skiljaktig när det gällde
jävet för den tjänstlediga åklagaren och
menade att jäv inte
hade förelegat.

– Vi har i hovrätten funderat mycket på detta, inte minst efter Högsta
förvaltningsdomstolens avgöranden
2009 och 2011, och har fortlöpande
gjort bedömningar och interna rättsutredningar om hur man ska se på
jävsfrågan, säger han.
Hovrätten hade kommit fram till
uppfattningen att det inte är i strid
med jävsbestämmelserna att ha en
åklagare som extern adjunkt, under
förutsättning att åklagaren inte tar
mål från den egna kammaren och heller inte i övrigt har någon knytning till
hovrättens ärende.
– Vår bedömning har legat mycket
nära den som Agneta Bäcklund gjorde
i det här målet, säger Fredrik Wersäll.
Han gör bedömningen att beslutets
omedelbara konsekvens är att hovrätten måste upphöra att ha externa adjunkter som är åklagare.
– Vi skulle naturligtvis kunna använda åklagare på andra områden än
brottmål – men åklagarna vill adjungera för att bland annat tillföra domstolen kunskaper om hur det går till
under en förundersökning och för
att tillföra sina fördjupade kunskaper
inom det straffrättsliga området, säger han.
Fredrik Wersäll menar att mycket
av vitsen med adjunktionen faller om
adjunkterna inte går att använda inom
det område de är specialiserade på.
Han förklarar att det också är utgångspunkten i hovrättsinstruktionen
att den som är extern adjunkt ska ha
fördjupade kunskaper inom något
rättsområde som hanteras inom hovrätten.

– Kan man inte använda dem på just
det rättsområdet, då förlorar man rätt
mycket av skälen bakom systemet.
Det blir inte riktigt meningsfullt – och
jag tror inte att åklagarna skulle vara
intresserade av det heller.
Ett viktigt skäl bakom adjunktionen
är att hovrätten ska bedöma om personen har en kompetens och en fallenhet för domaryrket.
– Det har visat sig att många av dem
som är externa adjunkter senare söker domartjänst. Då är referenserna
från adjunktionstiden av mycket central betydelse i Domarnämnden, förklarar Fredrik Wersäll.
Men om adjunkten inte får arbeta
med det rättsområde som den har
särskild kompetens inom, blir det
svårt för hovrätten att värdera om
personen är sådan att han eller hon
kan komma i fråga för en ordinarie
domartjänst.
hd:s beslut kan också få konsekvenser
för rekryteringen av åklagare som domare, tror Wersäll, som var riksåklagare 2004–2008. Han berättar att det
har visat sig att den externa adjunktionen är värdefull för att skapa intresse
för domaryrket. Det gäller inte minst
utanför Stockholmsområdet, där det
ibland är svårt att få många sökande
till domartjänster. Adjunktionen har
också stort värde för att skapa underlag för en bedömning i Domarnämnden om en person skulle kunna komma i fråga för en domartjänst.
– Det kommer säkert att få konsekvenser för möjligheten att rekrytera
bland annat åklagare till domaryrket,
säger han.
Fredrik Wersäll utesluter inte heller
att beslutet kan få konsekvenser för
advokater som externa adjunkter.
– I Högsta domstolens beslut är det
inte bara att åklagaren är anställd i en
annan myndighet som är avgörande,
utan det Högsta domstolen betonar
är att en åklagare kan uppfattas vara
lojal mot åklagarfunktionen och sin
yrkesroll, säger han.
Wersäll menar att det kan gälla advokater också, till exempel om en advokat uppfattas som en tydlig företrädare för ett visst intresse.
– Han kanske huvudsakligen jobbar som försvarare, eller som företrädare för verksamhetsutövare inom
miljörätten, eller som företrädare för
Advokaten Nr 6 • 2014
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något annat intresse, säger Fredrik
Wersäll.
Utifrån Högsta domstolens formulering tycker Wersäll att man måste analysera om en utomstående betraktare
skulle kunna uppfatta en advokat med
sådan specialisering som lojal mot
den yrkesroll advokaten normalt har.
fredrik wersäll tror att berörda
myndigheter inom domstolsväsendet,
Advokatsamfundet och Åklagarmyndigheten tillsammans måste diskutera
vad beslutet får för praktiska konsekvenser.
– Jag tror att vi alla är besjälade av
att det ska finnas möjligheter att gå
mellan olika juridiska karriärer, och
då får man fundera på hur man skulle
kunna åstadkomma det utan att vi
kommer i konflikt med jävsreglerna,
säger han.
Mari Andersson, tillförordnad kammarrättspresident i Kammarrätten i
Stockholm, tar domen på största allvar. Men hon menar att HD-beslutet
inte innebär något stort problem för
kammarrätterna. De har redan inrätAdvokaten Nr 6 • 2014

tat sig efter HFD:s domar om jäv i skattemål från 2009 och 2011.
– Att vi har inrättat oss efter HFD:s
domar innebär att om vi tar in externa
adjunkter från Skatteverket, då får de
inte döma i skattemål här. Tar vi dem
från Försäkringskassan, dömer de
inte i mål från Försäkringskassan, och
så vidare, säger hon.
Man kan tycka att det är ineffektivt
att inte låta adjunkterna döma på det
område de kan.
– Men eftersom syftet är att se om
de kommer att vara bra domare, är
det viktigt för oss att de är tillräckligt
juridiskt skickliga för att gripa sig an
de 500 måltyper vi har.
mari andersson anser att det allra
viktigaste i domarrollen är att ha en
juridiskt bra metod som fungerar i en
domstol.
– Det främsta syftet med extern adjunktion är att nå jurister som inte har
gått domarbanan. De ska få en möjlighet att prova på domaryrket och
känna om de passar som domare. Det
är inte säkert att man passar som do-

Advokat Tomas
Nilsson tycker att
det är bra med ett
avgörande som ger
ett tydligt besked,
även om HD inte
var enig, och att
avgörandet visar
en medvetenhet
om de objektiva
jävsfrågorna.

Mari Andersson.

mare även om man är jätteduktig på
någonting annat. Det ger dessutom
överrätterna en möjlighet att pröva de
här personerna under en kortare tid
och se om vi tror att de kommer att
fungera bra som domare, säger hon.
Att adjunkterna ska föra in kunskaper till domstolarna tycker Mari Andersson är ett andrahandssyfte.
det är inte vanligt att advokater är externa adjunkter i kammarrätten. För
tillfället har Kammarrätten i Stockholm en adjunkt som är skattekonsult
på en revisionsbyrå. Den situationen
är ganska lik skatteadvokaternas, menar Mari Andersson. Om målet rör en
klient hos den egna revisionsbyrån,
måste adjunkten lämna det till en annan domare.
– Så tycker jag man kan resonera om
advokater också. Oftast är advokater
nischade, och rättsområden som inte
är deras nisch kanske de kan arbeta
med. En advokat inriktad på LVU-,
LVM- och LPT-mål tycker jag inte ska
döma i de målen. Och en advokat som
arbetar med skatterätt ska inte syssla
17
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Riksåklagare Anders Perklev
anser att systemet med adjunktion
har fungerat väl. Han konstaterar att
Högsta domstolens beslut i praktiken
innebär att detta system måste upphöra.

med skatterätt i kammarrätten, säger
Mari Andersson.
Däremot tycker hon inte att det
finns skäl för Migrationsverket att
känna obehag om en skatteadvokat
dömer i migrationsmål.
Vid sidan av de negativa konsekvenserna hoppas Mari Andersson att
besluten om jäv vid adjunktion också
kan ha en positiv effekt.
– Man kan hoppas att det stärker allmänhetens förtroende för domstolarna, genom att allmänheten ser att vi
tar seriöst på jävsfrågorna, säger hon.
advokat tomas nilsson tycker att det
är bra med ett avgörande som ger
ett tydligt besked, även om HD inte
var enig, och att avgörandet visar en
medvetenhet om de objektiva jävsfrågorna.
– De subjektiva jävsfrågorna tror
jag redan hanteras på ett bra sätt,
med undantag för det förhållandet
att en domare som beslutat vid häktningsförhandling senare är med vid
avgörandet i huvudförhandling. Detta
återstår att ändra på, säger han.
Tomas Nilsson anser att konsekvenserna av beslutet blir i huvudsak positiva, av i huvudsak samma skäl som
Mari Andersson har anfört.
– I varje fall överväger de eventuella
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”Varken i
yrkesrollen
eller i kravet
på lojalitet
till arbetsgivaren finns
något som
innebär att en
åklagare som
anförtrotts en
domarroll ska
sätta den ena
sidan framför
den andra i
brottmåls
processen.”
Anders Perklev

LÄS MER
Se också Börje
Leidhammars
artikel på
sidan 36.

negativa effekter, såsom avvecklandet av erfarenhetsutbyte eller mindre möjligheter att pröva på ett nytt
arbete. Den som vill ha ett annat arbete får säga upp sig hos sin tidigare
arbetsgivare. Återanställning kan för
det mesta sökas och erhållas.
Tomas Nilsson bedömer inte att beslutet behöver ha stora konsekvenser
för advokaters adjunktion i överrätt:
– En advokat har i sin roll inte en relation till en arbetsgivare eller till något annat visst intresse som innebär
att HD:s avgörande blir omedelbart
tillämpligt för advokater.
Göran Fagerström, rättslig specialist
på Skatteverket, konstaterar att HD:s
avgörande är i linje med domarna från
HFD 2009 och 2011 och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.
– Adjungering för Skatteverkets anställda i överrätt har inneburit ett nyttigt erfarenhets- och kunskapsutbyte
mellan domstolarna och Skatteverket,
men i jävs- och förtroendehänseende
har det inte varit helt oproblematiskt,
säger han.
riksåklagare anders perklev anser
att systemet med adjunktion har fun
gerat väl och har bidragit både till
kompetensutveckling inom rättsväsendet som helhet och till en allsidig

rekrytering av domare. Han konstaterar att Högsta domstolens beslut i
praktiken innebär att detta system
måste upphöra.
– Jag delar inte Högsta domstolens
uppfattning att detta är motiverat.
I åklagarrollen ligger att förhålla sig
professionellt till sin uppgift och att
uppfylla de krav på saklighet och
opartiskhet som enligt regeringsformen gäller för såväl domstolar som
förvaltningsmyndigheter. Följaktligen
har åklagare i lagstiftningen anförtrotts en rad uppgifter som innefattar självständigt beslutsfattande och
där åklagare måste göra avvägningar
mellan motstående intressen. Varken
i yrkesrollen eller i kravet på lojalitet till arbetsgivaren finns något som
innebär att en åklagare som anförtrotts en domarroll ska sätta den ena
sidan framför den andra i brottmålsprocessen. Jag kan därför helt instämma i vad den skiljaktiga ledamoten
anför, säger Anders Perklev i en kommentar.
– Det vore mycket olyckligt för alla
om konsekvensen av HD:s avgörande
blev att externa adjunktioner av advokater i hovrätterna hindras och den
öppna domarbanan därmed försvåras, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare. n
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Advokatsamfundet
söker
Kvalificerad jurist
vi söker kvalificerad jurist med mycket goda juridiska kunskaper och mycket god språkbehandling
på svenska och engelska. Du bör vara effektiv, noggrann, öppen och serviceinriktad. Arbete som
advokat eller assessor eller annan erfarenhet från departement eller organisation är en merit.
Tillträde under hösten.
anställningen innefattar bland annat att vara sekreterare i styrelsen, med ansvar för beredning

av de ärenden som prövas av styrelsen och för vissa institutionaliserade projekt. Därtill innefattar
anställningen en rad andra kvalificerade arbetsuppgifter som remissarbete och i viss mån arbets
ledande uppgifter. Arbetet är utåtriktat och innefattar omfattande kontakter med departement,
myndigheter, advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de
regelverk som styr advokatverksamhet.

Jurister
vi söker jurister som har mycket goda juridiska kunskaper för tidsbegränsade anställningar under

ett och ett halvt år, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit. Tillträde under hösten.
anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag till

beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinverksamhet m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet.
Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.
närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, 08-459 03 00.
skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag
skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till
christina.mattsson@advokatsamfundet.se.
ansökan bör ha inkommit till Advokatsamfundet senast den 15 september 2014.
ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 500 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar
också drygt 1 800 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig
och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som
ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och
svarar för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare.
För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.

Gästkrönika

GÄSTKRÖNIKÖR
OISÍN CANTWELL

Jag längtar till andra
att sitta på åhörarläktaren i riksdagen och lyssna på kriminalpolitiska debatter kräver starka nerver och ett sinne
för svart humor.
Inte minst under valår är inga argument för usla då
straffskärpningsivrare från vänster till höger får upp
farten.
Ett minnesvärt datum i sammanhanget är den 19 februari, då upphetsade ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet samlades för att göra någonting åt den epidemiska
spridningen av våldtäkter på kor och grisar runt om i
landet de tyckte sig ha upptäckt.
Tidigare under dagen var det utrikesdebatt och i princip
fullsatt i plenisalen, men nu framåt sen eftermiddag hade
blott de sju heroiska djurvännerna i utskottet orkat infinna
sig.
På åhörarläkaren satt en ensam journalist, men låt mig
återkomma till den bisarra debatt som bröt ut och först
beskriva bakgrunden till den lagändring våra folkvalda
ville genomföra.
Det är inte särskilt många årtionden sedan som homosexuella i Sverige ansågs ägna sig åt någon form av tidelag.
Men moral förändras och då denna läggning avkriminaliserades 1944 rök förbudet mot att ha sex med djur, som
sorterade under samma paragraf, av bara farten.
Zoofili är en så udda form av sexualitet att störningen i
många år ansågs vara en icke-fråga, men under den förra
mandatperioden vaknade politikerna överraskande till liv.
Kraven på att nykriminalisera tidelag kom från början
från vänster – de vanligen så kriminalpolitiskt liberala
vänsterpartisterna tenderar av någon anledning att bli helt
nippriga då det kommer till allt som luktar sexualbrott –
och spred sig långsamt högerut.
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson stod dock länge
emot. Och argument saknade han sannerligen inte. I en
rapport som den nu nedlagda Djurskyddsmyndigheten
presenterade i mitten på 2000-talet konstaterades att
totalt 209 fall av misstänkta sexuella övergrepp rapporterats till polis eller veterinär sedan 1970-talet. Men nästan
alla dessa ärenden handlade om djur som hade skurits i
könsdelarna. Med andra ord djurplågeri, vilket dessbättre
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redan är förbjudet. Endast tio fall som inte täcktes av
existerande lagstiftning upptäcktes. Tre per årtionde. Vanligare än så var inte detta beteende. Och misstänkta stod
nästan aldrig att finna.
Det föreföll alltså som att det fanns andra områden där
lagstiftning var mer befogat.
Men så ställde Erlandsson till det för sig i en berömd
debatt och började svamla om att stryka någonting gott
på könet och låta en hund slicka. Han blev utskrattad och
tvingad till korset.
En bohemisk professor i juridik med rufsigt hår skulle
kunna skrocka åt moralpaniken och vinna omgivningens
gillande, men politiskt var det nu omöjligt att ha invändningar. Vilken lagstiftare vill bli anklagad för att strunta i
sexuella övergrepp på djur?
Erlandsson presenterade ett lagförslag som fann gillande från vänster till höger. Att juridiska remissinstanser
gjort tummen ner bekymrade inte riksdagsledamöterna
det minsta.
– Riksdagen är enig. Sexuellt utnyttjande av djur ska
vara olagligt, triumferade socialdemokraten Sara Karlsson
inför sex kollegor i utskottet och en journalist på läktaren.
– Förbudet är glädjande! utbrast miljöpartisten Helena
Leander.
Minst nöjd var sverigedemokraten Josef Fransson, som
krävde ännu hårdare tag och som hävdade att det finns
djurbordeller där hundar bjuds ut till en billig penning.
Denna morallag har nu trätt i kraft. Det är inte hela
världen. Inget tyder på att den allmänna synen på tidelag
kommer att förändras. Men här finns ett principiellt
problem: Vad kommer lagstiftarna av moraliska skäl att
förbjuda nästa gång?
det tog mig drygt två månader att återhämta mig så pass
att jag än en gång vågade besöka riksdagen för att lyssna
på kriminalpolitisk debatt. Den här gången var det justitieutskottet som hade samlats för att ventilera regeringens
proposition om att livstidsstraffet ska dömas ut betydligt
oftare för mord.
Högsta domstolen hade några år tidigare haft fräckheten
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sidan valet
att slå fast att tidsbestämt ska vara normalstraffet för detta
det allvarligaste av brott, vilket resulterade i att antalet
livstidsdomar sjönk drastiskt.
I en annan tid hade denna samhällsutveckling mötts
av politiskt gillande, men det har ju gått några decennier
sedan kriminalpolitiken var progressiv och syftade till att
göra Sverige till ett bättre land.
Numera viftas besvärliga typer som kriminologer, jurister, socionomer och annat kunnigt folk bort av lagstiftare
med valdagen i sikte.
Den efterlängtade straffskärpningen behövde dock som
brukligt är motiveras i riksdagsdebatt, vilket skulle visa sig
bli en smula besvärligt.
Antalet fall av dödligt våld minskar nämligen. Det finns
således inget i brottsutvecklingen som motiverar hårdare
tag. Och inte ens politiker ett valår inbillar sig att straffskärpningar får potentiella gärningsmän att avstå från
att mörda. Till råga på allt hade Lagrådet varnat för att
förslaget var så illa skrivet att det i praktiken kan leda till
färre livstidsstraff.
Det huvudsakliga argumentet blev därför att ”straffnivån efter hand måste anpassa sig till förändringar i
samhället”. Hur dessa förändringar ser ut eller hur de har
mätts framgick dock inte.
I plenisalen höll socialdemokraten Mattias Jonsson ett
lågande tal om alla barns rätt att gå i en vettig skola och
om ökande klassklyftor. Pålitlig arbetarrörelseretorik
med andra ord, men nu var det livstid som var ämnet för
dagen. Så när Jonsson orerat klart anslöt han helhjärtat till
justitieminister Beatrice Asks förslag.
Åhörarläktaren var endast marginellt mer välfylld än
under tidelagsdebatten: en journalist, en pensionerad
professor i kriminologi och en gymnasieklass som såg ut
att vilja vara någon annanstans. Gud ska veta att jag kunde
sympatisera med dem.
Moderaten Krister Hammarbergh var på sitt pedagogiska
humör och förklarade att straffet måste stå i proportion till
brottets allvar. Den petigt lagde hade kunnat invända att
styckmord redan i dag straffas hårdare än snatteri, men
majoriteten i utskottet nickade belåtet och instämmande.
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”Min förhoppning är att moralismen och populismen
mattas något och ersätts av en kriminalpolitisk
debatt och ett lagstiftningsarbete som, grundat på
kunskap och forskning, leder till vettiga resultat.”

Sverigedemokraten Richard Jomshof var naturligtvis
inte nöjd. Han vill att de livstidsdömda ska sitta inne tills
de dör och åberopade Anders Behring Breivik: ”Vissa
människor är så farliga att de aldrig får komma ut”.
Att Norge redan för drygt 20 år sedan avskaffade livstidsstraffet nämndes dock av lätt insedda skäl inte.
Vänsterpartisten Lena Olsson och miljöpartisten Agneta
Börjesson var uppe i talarstolen och protesterade, men
möttes mest av axelryckningar och gäspningar.
En förändring som i ett slag gjorde Sverige råare och
sämre var snart klubbad.
jag längtar till andra sidan valet. Min förhoppning är
att moralismen och populismen mattas något och ersätts
av en kriminalpolitisk debatt och ett lagstiftningsarbete
som, grundat på kunskap och forskning, leder till vettiga
resultat.
Men jag har utvecklat en icke föraktlig pessimism på
detta område och gör mig inga större illusioner om att så
kommer att ske.

Oisín Cantwell
Journalist på Aftonbladet
och mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2014
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Fokus Svea hovrätt 400 år
Under Svea hovrätts levnadsår
har Sverige förändrats på
ett fundamentalt sätt.
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Domstolarnas
nya roll
Sveriges äldsta överrätt Svea hovrätt firar i år
sin 400-årsdag. I stället för att blicka tillbaka på
de gångna åren har arrangörerna bakom årets
jubileum velat diskutera avgörande frågor för
domstolarnas framtid. Vad innebär domarnas
växande makt, bör domstolarnas oberoende
öka och hur ser överrätternas roll ut i det nya
rättsliga landskapet? Domstolens president
Fredrik Wersäll vill både bevara och förändra.
TEXT MATS CATO OCH TOM KNUTSON FOTO TOM KNUTSON
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Fokus Svea hovrätt 400 år

årt land är inne i en fas av genomgripande och
komma överens. Däremot är det ett självändamål att få
snabba förändringar – tekniskt, ekonomiskt,
fram argumenten i ljuset, så att man kan bryta sina tankar och idéer mot tydliga argument, säger Wersäll.
socialt och kulturellt. Det leder i sin tur till beI diskussionen under Svea hovrätts seminarier och i
hov av nya rättsliga lösningar, skrev Svea hovrätt
jubileumsskriften framgår tydligt att framstående förei programmet till det första jubileumsseminariet
trädare för det svenska och nordiska rättsväsendet har
den 12 juni, då temat för diskussionen var ”Domarolika förhållningssätt till Europakonventionen och Euronas makt – om domarrollen i ett nytt rättsligt landpadomstolens domar. Vilken normativ kraft har de egentskap”. Här konstaterades att synen på uppgifterna för
ligen och hur ska man använda det tolkningsutrymme
lagstiftning och rättstillämpning håller på att förändras
och förskjutningen ger domarna ökad makt.
som ges?
Fredrik Wersäll anser i likhet med många andra bedö– Konventionen som sådan är ganska substanslös i
mare att de främsta förklaringarna till dagens förändrade
den meningen att den talar om rättvisa och privatlivets
domarroll är internationaliseringen av lagstiftningen
helgd. Den kräver väldigt mycket utfyllnad för att få något substantiellt innehåll och den utfyllnaden får den huoch de stora förändringar som ägt rum efter att Sverige
gick med i EU 1995. Det svenska styrelseskicket har länge
vudsakligen genom Europadomstolens domar, men de är
betonat att det är våra folkvalda politiker som ska styra
av skiftande kvalitet. EU är en juridisk konstruktion som
samhällsutvecklingen, men nu ökar juristernas makt i
styr genom regelverk, inte som våra, utan ofta med låg
kvalitet, säger Wersäll.
politiska frågor, främst genom EUrättens ökade inflytande på svensk
Vid Svea hovrätts jubileumsförerätt.
läsningar uttryckte Finlands högsta
Den här utvecklingen färgar av
domstols ordförande Pauliine Kosig på andra internationella konskelo i sitt föredrag på temat ”Domare, lagstiftare och professorer
ventioner, till exempel FN:s barnkonvention, och den svenska re– roller och frågeställningar idag”
geringsformen. Nu har även EU:s
en viss tveksamhet över Europarättighetsstadga kommit till. Samdomstolens roll som uttolkare av
mantaget ger detta en ny utgångsmänskliga rättighetsregler.
punkt för den svenska domarrolKoskelo beskrev kritiskt EuropaFredrik Wersäll
len.
domstolens arbetsrutiner och meSynen på domstolarnas funktion
nade bland annat att domstolens
har också förändrats och alltfler frågor avgörs i domstol.
anonyma sekretariat spelar en stor roll i domstolens arEtt exempel är Mark- och miljödomstolen vars mål känbete.
netecknas av starka enskilda och allmänna intressen.
Hon varnade för att bristen på disciplin i Europa– Det har inneburit att beslut har överförts från politidomstolen riskerar att leda till legitimitetsförluster. Koker till domstol. Jag tror det är en medveten handling från
skelo pekade också på risken för att nationella domstolar
svenska politiker. De vill ha en rättssäker och förutsägbar
tolkar Europakonventionen alltför självständigt, vilket
hantering. Samtidigt ger det en möjlighet att släppa ifrån
i längden kan leda till oförutsägbarhet och ytterligare
sig en och annan het potatis, säger Fredrik Wersäll, som
legitimitetsförluster. Men hon vill inte stoppa Europamenar att det här är en utveckling som kommer smygandomstolens rättsbildande funktion, bara få domarna att
de och som inte har uppmärksammats i den allmänna
reflektera över vad som är en lämplig roll för en domstol.
debatten.
Pauliine Koskelo tog också upp problemen som uppDe ändringar som kom i regeringsformen 2011, då
står för medborgarna när lagstiftaren skjuter upp obedomstolarna bröts ut ur kapitlet om rättskipning och förkväma beslut och tvingar domstolarna att hantera målen.
Det kan leda till att ohållbara eller oklara rättslägen ska
valtning, och uppenbarhetsrekvisitet togs bort, var enligt
Wersäll ett uttryck för den här utvecklingen.
korrigeras bit för bit genom domstolsavgöranden, i den
Ändringarna innebar bland annat att det blir enklare
mån det överhuvudtaget är möjligt utan lagändringar.
för en domstol att åsidosätta en föreskrift som beslutats
Fredrik Wersäll instämmer i Koskelos slutsats, att nationella domstolar måste ta Europadomstolens domar
av riksdag eller regering för att den strider mot Europakonventionen.
för vad de är och våga ifrågasätta.
– Hon ser Europadomstolen som en vanlig domstol
TOLKNINGEN AVGÖR
med vanliga människor, och som en domstol med rätt så
– Det här är frågor som är delvis självklara, delvis högst
stora problem, bland annat med enorma balanser. Den
kontroversiella. Jag tycker inte det är ett självändamål att
har domare från vitt skilda rättskulturer med skiftande

”Domarnas självbild
har inte förändrats
så mycket, men jag
tror att vi på sikt
måste fundera på
domarrollen. ”

Fredrik Wersäll.

Pauliine Koskelo.

Inge Loranger Backer.
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kvalitet. Domstolens inflytande kan ibland kännas paradoxalt, säger Wersäll.
NY DOMARROLL

Under en stor del av Fredrik Wersälls yrkesverksamma
tid har domaren varit en anonym tjänsteman i statens
tjänst. Nu framträder en ny domarroll som utövar statlig
makt.
– Domarnas självbild har inte förändrats så mycket,
men jag tror att vi på sikt måste fundera på domarrollen.
I våra nordiska grannländer har de högsta domstolarna
funderat och kommit fram till att man måste vara medveten om maktförskjutningen och förhålla sig till den, säger
Wersäll.
Inge Loranger Backer, professor i offentlig rätt vid Oslo
universitet, som deltog i Svea hovrätts seminarium, sa att
ju mer oberoende domstolarna blir i andra frågor än den
dömande verksamheten, desto svagare blir legitimiteten
till att driva rättsutvecklingen.
– Principen om domstolarnas oberoende, som den internationella dialogen mellan domstolar har till syfte att
stärka, passar bättre när domstolar ska döma om förfluten tid och nutid än när framtiden ska skapas. En expansiv domarhållning på lagstiftarens bekostnad kan sätta ett
frågetecken för dessa grundläggande principer, sa Inge
Loranger Backer.
GYNNAR DE STARKA

I Norge räknas domstolarna och framför allt den högsta domstolen, Høyesterett, sedan länge som den tredje
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statsmakten. Inge Loranger Backer ser en risk med att
domstolarnas ställning i Norge och Sverige har stärkts de
senaste åren.
– När domar i stället för lagstiftning avgör vad som är
rätt eller fel medför det ett oöverskådligt regelverk som
det krävs stora resurser för att hantera, säger han. Det
motverkar likhet inför lagen och står i strid med det nordiska idealet om ett enkelt och tillgängligt regelverk. Och
ju mer man låter en klar och tydlig lagstiftning vika för en
oklar överordnad norm, desto mer uppmuntrar man till
omfattande och dyra processer.
Enligt Loranger Backer är det i dag möjligt att se konturerna av en juristokrati där domare efter initiativ av
någon med resurser och egenintresse bestämmer riktningen på samhällsutvecklingen och överprövar de folkvalda politikernas beslut på basis av generella, oprecisa
och motstridiga normer. En sådan utveckling kan enligt
honom vara till fördel för resursstarka individer och företag och till nackdel för svaga grupper och samhörigheten
mellan medborgarna i ett land.

Svea hovrätt är i dag
den största av de
sex hovrätterna och
domkretsen omfattar
14 tingsrätter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands,
Västmanlands och
Dalarnas län.

KLASSISKA VÄRDEN

Dagens utveckling ställer nya krav på de svenska domarna. Vad ska känneteckna domarprofessionen i framtiden?
– Det viktigaste är att målen blir riktigt och korrekt avgjorda på ett rättssäkert och effektivt sätt, säger Wersäll. I
grunden är det de klassiska värdena som ska känneteckna
domaren: oberoende, opartiskhet, stor juridisk kunskap,
analytisk förmåga samt stark känsla för rättssäkerheten.
De blir ännu viktigare när domarna får större handlings-
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”Om man ska ha fokus på metanivån kan det bara finnas en högsta domstol. Jag tycker

Stefan Lindskog.
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utrymme. Då blir det ännu mer angeläget att behandla
lika fall lika och att i så liten utsträckning som möjligt låta
ens personliga övertygelse styra ens handlande.
Men domaren som vill sätta sig på sin kammare och
inte synas kommer inte att få plats i domstolarna fram
över. Wersäll förklarar att med vår tids omfattande
mediebevakning måste domare vara beredda att förklara
sina domar så att folk förstår.
– Men jag är inte särskilt orolig eftersom de kvaliteter
som vi ser på de unga sökande är sådana att med lite
träning kommer de att växa in i den här rollen. Jag tror
också att för dem som går ut i yrkeslivet i dag är den här
exponeringen mer naturlig, förtydligar han.
Samhällets ökade komplexitet kräver domare med
större sakkunskap inom vissa områden. Wersäll tycker
i grunden det är bra med generalister och tror inte på
en domarkarriär som bara begränsas till ett rättsområde.
Däremot tror han att det är nödvändigt att domare under
en period i sitt yrkesliv arbetar med ett specialområde
och att Sverige har domstolar som har en viss specialisering inom ramen för det allmänna domstolsväsendet,
vilket vi ser inom mark och miljö, hyresrätt, immigration
samt patent- och marknadsfrågor.
– Till den här typen av uppgifter ska det rekryteras personer som har en specialinriktning, så att de kan fördjupa
sig och gärna sitta där ganska länge, men man ska inte ha
hela sin karriär inom den ramen.

Wersäll menar att växlingen mellan olika områden är
berikande för domstolen och bra i målhanteringen. Han
tror också att individuell lönesättning och befordrade domartjänster kan locka fler domare med specialistinriktning att söka sig till domstolarna.
NY ORGANISATION

Frågan om det behövs förändringar i domstolsorganisationen togs upp under jubileumsseminariernas andra del
som hade temat ”makten över domstolarna – om styrning och oberoende domstolar”. Flera debattörer, bland
andra Stefan Lindskog, justitieråd i HD, förespråkade en
sammanslagning av Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
– Jag tror att vi måste acceptera att domstolarna har
avdelningar som är specialiserade för vissa mål, men jag
tror att man ska försöka undvika specialdomstolar för det
blir alltid fråga om behörighetsgränser. Sedan tror jag att
om man ska ha fokus på metanivån kan det bara finnas
en högsta domstol. Jag tycker att Högsta domstolen och
Högsta förvaltningsdomstolen ska bakas samman, sa Stefan Lindskog.
Wersäll är alltså inte avvisande till förslaget att slå ihop
de högsta domstolarna, men han tror att det blir en stor
och besvärlig reform och att det därför kan dröja länge
innan den genomförs.
– Dömandet i förvaltningsdomstolar och allmänna
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I år har Svea
hovrätt förutom
själva jubileumsceremonin
anordnat bland
annat seminarier,
utställningar och
öppet hus för
allmänheten.

att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska bakas samman.”
domstolar flyter in i varandra, säger han. Från att det har
varit ganska stor skillnad mellan förvaltningsprocessen
och rättegångsbalken har det skett ett närmande i processformerna. Då är det egentligen den materiella rätten
som skiljer och då kan man fråga sig om den specialisering som man nu behöver ska delas precis här. Det är
ingen självklar och naturlig skärningspunkt.
NE BIS IN IDEM

Om man ser det uppifrån kan man tycka att det är lite
konstigt att Sverige har två högsta domstolar som egentligen håller på med samma sak. Det EU-rättsliga inflytandet kommer in i båda domstolarna och det tydligaste exemplet är de så kallade ne bis in idem-målen.
– Frågan om skattetillägg först och straffrätt sen kommer upp i Högsta domstolen. I Högsta förvaltningsdomstolen kommer straffrätt först och skattetillägg sen. Två
domstolar avgör precis samma fråga med samma utgångspunkter. I värsta fall kommer de fram till olika slutsatser
och då får vi ett egendomligt rättsläge, säger Wersäll.
Han anser att domstolar ska vara återhållsamma med
att utnyttja sin nya makt eftersom deras legitimitet riskeras om de gör politiska ställningstaganden. När det gäller ne bis in idem menar han att Högsta domstolen var
tvungen att avgöra frågan eftersom politikerna inte gjorde det. Men han efterlyser en debatt över om domstolen
hamnade rätt i sitt beslut.
Advokaten Nr 6 • 2014

– Jag och andra har varit lite fundersamma kring att
Högsta domstolen gick in och gav den här tolkningen
retroaktiv verkan med åberopande av Europakonventionen och att man dessutom när man hade konstaterat
detta öppnade för att använda sig av resningsinstitutet
som ett rättsmedel.
Wersäll är kritisk till att lagstiftaren inte agerade i ne bis
in idem-fallet. Han är övertygad om att lagstiftaren hade
kunnat lösa situationen, men i stället provocerade man
fram ett HD-avgörande.
– Är det någonting som man skulle önska är det att
lagstiftaren måste ta ansvar för den långsiktiga rättsvården. Annars tvingar man fram aktivistiska domstolar som
tvingas fylla ut det här utrymmet och då hamnar vi i ett
besvärligt läge.
Wersäll tycker i likhet med Inge Loranger Backer att
om domstolarna får alltför stort tolkningsutrymme försvårar det för dem att upprätthålla sitt oberoende, likheten inför lagen och förutsägbarheten.
– Att man kan ha oberoende domstolar bygger i själva
verket på att domstolarna är rättstillämpande organ och
inte lagstiftande organ, säger Wersäll.
MAKTDELNING

I flera av våra grannländer sköts domstolsadministrationen av ett råd i vilket domare och andra anställda inom
domstolsväsendet är representerade. En sådan ordning
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Barbro Thorblad.

Anne Ramberg.

står i kontrast till den svenska, där en av regeringen utJO OCH JK
Finns det andra förändringar som bör övervägas för att
sedd generaldirektör leder domstolsadministrationen
markera domstolarnas oberoende? Bör exempelvis den
och beslutar om bland annat budget- och lönefrågor.
nuvarande ordningen ändras, där JustitieombudsmanFinns det skäl för Sverige att ta intryck av grannlännen och Justitiekanslern, som är myndigheter under riksdernas lösningar för att öka domstolarnas oberoende?
dagen respektive regeringen, har tillsyn över domare och
En majoritet av deltagarna som debatterade detta ämne
domstolar?
under jubileumsseminarierna var för att det tillsätts en
Wersäll menar att man i en utredning även bör titta på
statlig utredning för att se över frågan.
JK:s roll, men han menar att det vore fel och historielöst
Wersäll är tveksam till om den svenska organisationen
att ändra JO:s tillsyn över domstolarna.
vilar på en tillräckligt fast konstitutionell grund.
– Jag tror det är sunt och riktigt att vi har JO som har
– Det blir en lite konstig sammanblandning av rollerna
en väldigt självständig och egen
på det teoretiska planet. Det
roll. Dessutom är JO en internafungerar mycket väl och vi har
tionell förebild och en produkt
haft förnämliga företrädare för
av 1809 års regeringsform. Att
Domstolsverket som har kunnat
vid sidan av JO skapa ett särskilt
balansera olika intressen, men
tillsynsorgan för domstolarna
konstitutionen är inte till för att
behövs inte, säger Wersäll.
styra vardagen, utan den får sin
Däremot är han tveksam till
betydelse när det krisar till sig.
om det är rätt att JK utöver JO
Det finns väl inga sådana oroshar tillsyn över domstolarna.
moln vid horisonten för Sveri– JK:s tillsyn är en historisk
ges del, men om man tittar sig
kvarleva från den tid när vi bara
runt i vår omvärld, till exempel
såg domstolarna som en gren
på situationen i Ungern, så är
av förvaltningen. Men JK förstår
det ingen tvekan om att i tider
sin roll och de här svårigheterna
av politisk oro är det av utomorAnne Ramberg
och aktar sig noga för att gå in
dentligt stor vikt att man har ett
på sådant som kan uppfattas
domstolsväsende som är autosom rättstillämpningsfrågor.
nomt och oberoende och där den verkställande makten
inte har ett direkt inflytande.

”I takt med att domstolarnas inflytande i rättsstatens tjänst ökar och
domarnas makt ökar blir
behovet av transparens
ännu större. Att då gömma
sig i slutna rum och sitta
och titta på TV i hovrätten
är inte godtagbart.”

FÖRDELAR MED EMR
DOMSTOLSSTYRELSE

Ett steg mot ökat oberoende för de svenska domstolarna
var när Domarnämnden skapades och kallelseförfarandet till de högsta domartjänsterna avskaffades, vilket är
ett sätt att undvika misstankar om politiskt tillsatta domartjänster.
Barbro Thorblad, generaldirektör för Domstolsverket, påpekade vid jubileumsseminarierna att det inte
är säkert att domstolsväsendet skulle vinna på att medelstilldelningen sker direkt via riksdagen, utan att det
kan vara en fördel att ha domstolsväsendet inom ramen
för den vanliga budgethanteringen, vilket Wersäll också
tror.
– En stark domstolsadministration är helt nödvändig,
säger han. Men man kan fråga sig om styrningen av domstolsadministrationen måhända skulle kunna ges lite
större autonomi, till exempel om man hade någon form
av domstolsstyrelse som hade som en av sina grundläggande funktioner att utse generaldirektören. Regeringsmakten skulle fortfarande ha kvar styrningsinstrumenten, inte minst genom lagstiftningen, men också genom
budgetmakten.
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Under seminariernas sista del, som hade temat ”överrätternas roll”, diskuterades bland annat vad teknikutvecklingen och processrättens utveckling innebär. Flera
debattörer, framför allt domstolscheferna, var mycket
positiva till EMR (En modernare rättegång).
– Om vi ser från 2008 när det var stark kritik mot EMR,
bland annat från advokaterna, så har den kritiken tystnat, säger Wersäll. Jag tror inte bara att man har lagt ner
vapnen, utan jag tror att det är så att från advokathåll ser
man fördelarna med att ha en ordning där förhören från
tingsrätterna återanvänds.
Han tror att det finns fler fördelar med EMR och den
nya tekniken som ännu inte utnyttjas i överrätterna, till
exempel när det gäller formerna för uppspelning, hänvisning och andra teknikfrågor som till exempel att ha förhandlingar via videolänk.
Presidenten i Hovrätten över Skåne och Blekinge Lennart Svensäter uttryckte sitt stöd för EMR under seminarierna. Han sa också att advokaterna inte deltar när han
och hans domarkolleger tittar på uppspelningarna från
tingsrätten.
– Svea hovrätt gör inte så normalt, utan bara när parAdvokaten Nr 6 • 2014
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terna har gått med på det, säger Wersäll. I skånska hovrätten har man gjort det i rätt många fall där advokaterna
har motsatt sig det och det finns sådana processrättsliga
möjligheter som jag uppfattar det, inte minst när det gäller de här jättelika målen. För att få ut dem, kunna samla
alla och undvika att folk sitter häktade för länge är det
möjligt att vi också kommer att utnyttja den möjligheten.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som också deltog i seminarierna, uttryckte kritik
mot EMR och att advokater inte får delta vid videouppspelningar i Skåne.
– I takt med att domstolarnas
inflytande i rättsstatens tjänst ökar
och domarnas makt ökar blir behovet av transparens ännu större.
Att då gömma sig i slutna rum och
sitta och titta på TV i hovrätten är
inte godtagbart, sa Anne Ramberg.
Fredrik Wersäll påpekar att
EMR har varit pådrivande i utvecklingen mot att man uppfattar hovrättens prövning som en överprövning i stället för en omprövning.
Tyngdpunkten i rättsprövningen
ska enligt honom ligga i underrätterna.
– Det är ganska naturligt eftersom det är tingsrättsmaterialet vi
granskar och prövar om tingsrätten har kommit till rätt
resultat. Det var annorlunda tidigare när man inte riktigt
visste vad som hade sagts i tingsrätten. Då blev det ofta
så att tingsrättsprocessen blev en generalrepetition inför
hovrätten där den egentliga processen skedde.
Wersäll säger att han vill bjuda in advokater och åklagare till en diskussion om hur man på bästa möjliga sätt ska
utnyttja de processrättsliga förutsättningar som EMR ger,
så att domstolarna får effektiva processer där alla känner
sig väl behandlade.
OFÖRENLIGT MED RÄTTSSÄKERHETEN

En annan fråga som fick stort utrymme på seminarierna
var förslagen om ett generellt prövningstillstånd till hovrätt och kammarrätt. Här fanns också delade meningar
och Anne Ramberg varnade för att det äventyrar rättsstatens grundprinciper.
Advokatsamfundet finner det oförenligt med grundläggande rättssäkerhetsprinciper att inte som huvudregel ge
den enskilde rätt att få sin sak prövad i ytterligare en instans i mål som kan leda till långtgående rättsverkningar
som straffrättsliga påföljder, administrativa frihetsberövanden, liksom skatte- och avgiftstillägg.
– Det har sagts av flera hovrättspresidenter att det är så
lätt att identifiera när en underrättsdom är rätt eller fel.
Advokaten Nr 6 • 2014

De korten bör man syna tycker jag. Det är ju häpnadsväckande i så fall att av brottmålsdomarna överklagas
ungefär 10 procent och av dem ändras 47 procent. Det
borde vara ett argument om något för att inte införa ett
krav på generellt prövningstillstånd, sa Ramberg.
Wersäll menar att detta är en riktig ståndpunkt. Men
han tycker att den absolut viktigaste faktorn för statens
ansvar i maktutövningen mot enskilda är att se till att det
blir en fullständig och fullödig rättegång i första instans.
Han påpekar att regler om ett generellt prövningstillstånd kan införas på ett ansvarsfullt sätt och att praktiskt
taget alla länder anpassar processen i andra och tredje instans i det
enskilda fallet.
Wersäll betonar att tillståndsprövning inte är en utebliven
prövning, utan en prövning som
man gör på det material man har
och som kan vara olika noggrann.
– Jag skulle nog vilja påstå att
efter vissa inledande trevande til�lämpningsproblem när det gäller
prövningstillstånd i tvistemål har
rättstillämpningen mognat och jag
tycker att man ska kunna dra erfarenheter av detta på ett sådant
sätt att man kan säga att fördelarna
med ett generellt prövningstillstånd till hovrätten borde överväga. Jag tror på flexibilitet
i processrätten som måste utvecklas på ett sådant sätt att
man lägger ner rätt resurser på varje enskilt mål. Det är
ändå så trots allt att när man granskar tingsrätternas avgöranden så kan man i rätt många mål vid en inledande
granskning konstatera att det inte finns utrymme för att
döma på något annat sätt. Då menar jag att det är rätt också i förhållande till parterna att inte ta upp hela målet igen.

Lennart Svensäter.

PASSIV LAGSTIFTARE

När man ser till lagstiftningsbehovet inom processrätten
så är det framför allt på straffrättsområdet som Fredrik
Wersäll ser ett behov av reformer. Han tycker att det är
synd att lagstiftaren inte har fattat några beslut om förslagen i en rad utredningar, till exempel Straffprocessutredningen, Nämndemannautredningen och Påföljdsutredningen.
Wersäll tror att förslagen från dessa utredningar har
blivit liggande som ett resultat av att regeringen inte har
egen majoritet i riksdagen. Han är ängslig inför vad som
kan hända efter valet och understryker att om det är
någonting som domstolarna är betjänta av så är det en
regering som tar stort ansvar för långsiktiga och nödvändiga reformer.
– Till exempel hanteringen av skadeståndsrätten är

»
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På seminarierna
diskuterade representanter med koppling
till rättssamhället
angelägna frågor
för domstolarnas
utveckling.

intressant. Där har Högsta domstolen nyligen dömt ut
skadestånd direkt enligt Europakonventionen och skadestånd till följd av brott mot rättigheterna i regeringsformen. Detta kan man tycka att det egentligen borde ha
lagstiftats om.

ÖVERFLÖDIGA NÄMNDEMÄN

Både Nämndemannautredningen och Straffprocessutredningen föreslog att överrätterna inte ska ha nämndemän. Alla remissinstanser var väldigt positiva utom
nämndemännens egen organisation, men frågan har som
sagt blivit liggande utan beslut
KONKURRENS I NORMBILDNINGEN
från lagstiftaren.
I dag finns en tendens att Högsta
– Utvecklingen av processrätdomstolen har svårt att ta upp mål
ten mot större flexibilitet, mera
som handlar om stora tillstånds
skriftlighet, mer överprövning och
ärenden eftersom domstolen inte
fler kontrollfunktioner påverkar
har några tekniska ledamöter. I
nämndemannarollen i överrätterpraktiken sker praxisbildningen
na. Så förr eller senare måste man
i den här typen av ärenden på
nog fundera på detta och nu finns
hovrättsnivå. Detta gäller speciellt
utredningens förslag, säger Werinom miljörätten, migrationsrätsäll, som inte driver frågan av reten och i framtiden även patentspekt för hovrättens nämndemän
Fredrik Wersäll
och marknadsrätten.
och statsmakternas vilja.
Wersäll ser detta som en nödEn annan fråga som togs upp
vändig men inte helt oproblematisk utveckling eftersom
på jubileumsseminarierna var om det är bra att en stor
konkurrens kan uppstå i normbildningen, till exempel
del av Regeringskansliets jurister har domarbakgrund
om det utvecklas en praxis på hovrättsnivå som inte står
från Svea hovrätt. Wersäll ser inga nackdelar med att så
sig om ett mål släpps upp till HD.
många inflytelserika tjänstemän kommer från en och
– I många fall bygger Högsta domstolens möjlighet att
samma domstol.
ta upp mål på att hovrätten har öppnat en ventil till HD.
– Det är mycket berikande för hovrätten ur rekryteFrågan är vad som händer på sikt inom de här specifiringssynpunkt att man kan ägna sig åt lagstiftningsarbete
ka rättsområdena, och man kan fundera på hur Högsta
inom ramen för domarkarriären. För Regeringskansliet
domstolens rättsbildande och rättsskapande roll ska se
är det en mycket viktig kvalitetsfaktor att det praktiska
ut. Det blir bara en liten rännil som kommer till HD, säger
lagstiftningsarbetet, underlaget för regeringens ställWersäll.
ningstaganden, tas fram av personer som är skolade i juHan menar att denna utveckling är nödvändig av prakridiskt tänkande, är juridiskt skickliga och har genomgått
tiska skäl. Men den kräver att domarna är medvetna om
en högkvalitativ utbildning, säger Fredrik Wersäll, som
den och att hovrätten hanterar prejudikatsfrågorna anmenar att oberoendet kännetecknar både domarens och
svarsfullt.
tjänstemannens roller. n

”Det är mycket berikande för hovrätten ur
rekryteringssynpunkt
att man kan ägna sig
åt lagstiftningsarbete
inom ramen för
domarkarriären.”

400 års
presidenter
– vänd!
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Din partner vid avveckling av lösöre eller hela hem
• värdering och försäljning av lösöre

• kostnadsfria hembesök

• auktoriserade värderingsmän

• bouppteckningsvärderingar

• avveckling av hela hem

• snabb hantering & tydlig redovisning

(transport, flyttstädning med mera)

• månadskvalité och veckoauktioner

Sveavägen 116, Stockholm • www.metropol.se • 08-673 48 90 • info@metropol.se

Konkursförvaltare
Du som vill ha dina konkurser AUTOMATISKT smidigt
tillförlitligt och bekvämt samt till bra pris försäkrade, mejla
i så fall ditt intresse till conny@dinforsakringsbyra.se, eller
ring Din Försäkringsbyrå och Conny Sjösten 035-10 15 10
eller 0708-59 27 50 så berättar han mer.
Conny Sjösten

Referens: Håkan Gustavsson Amber Advokater Halmstad 035-15 31 09.
Håkan Gustavsson har haft försäkringen sedan 2002-04-01.
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PRESIDENTER I SVEA HOVRÄTT
Louis De Geer
1870–1880.

Magnus Gabriel
De la Gardie
1680–1682.

1614–1633: Magnus Brahe
1633–1640: Gabriel Gustafsson Oxenstierna
1641–1661: Per Brahe (d.y)
1661–1668: Seved Bååt
1668–1673: Johan Gyllenstierna af Lundholm
1674–1677: Bengt Horn af Åminne
1677–1680: Knut Kurck
1680–1682: Magnus Gabriel De la Gardie
1682–1695: Gustaf Adolph De la Gardie
1695–1703: Lars Wallenstedt
1703–1714: Gabriel Falkenberg af Sandemar
1715–1716: Reinhold Johan von Fersen
1718–1723: Carl Gyllenstierna af Steninge
1723: Gabriel Stierncrona
1723–1731: Pehr Scheffer
1731–1736: Hans von Fersen

1736–1743: Otto Reinhold Strömfelt
1743–1750: Carl Frölich
1750–1751: Carl Gustaf Löwenhielm
1751–1753: Henrik Hammarberg
1753–1768: Johan Gerdesschöld
1768–1772: Adam Fredenstierna
1772–1787: Johan Rosir
1787–1810: Carl Axel Trolle-Wachtmeister
1810–1826: Henning Adolph von Strokirch
1826–1833: Josua Sylvander
1833–1835: Jonas Evelius
1836–1845: Eric Gabriel von Rosen
1845–1856: Carl Eric Isberg
1856–1867: Gustaf Adolph Sparre
1867–1870: Ludvig Theodor Almqvist
1870–1880: Louis De Geer

1880–1889: Carl Johan Berg
1889–1899: Nils Henrik Vult von Steyern
1899–1910: Johan Erik Elliot
1910–1918: Ivar Afzelius
1918–1920: Hjalmar Westring
1920–1931: Erik Marks von Würtemberg
1931–1946: Birger Ekeberg
1946–1950: Arthur Lindhagen
1950–1957: Harry Guldberg
1957–1963: Herman Zetterberg
1963–1967: Sture Petrén
1967–1983: Sten Rudholm
1983–1995: Birgitta Blom
1996–2007: Johan Hirschfeldt
2008–: Fredrik Wersäll

Varför skall vi Snabbavveckla ditt bolag?

Vid snabbavveckling är det absolut viktigaste att
säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas för avvecklingen under lång tid fullgör förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. Detta påverkar
både säljaren och bolaget. Vi har snabbavvecklat aktiebolag sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi under åren avvecklat
mer än 18 000 st aktiebolag. Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet för att snabbt och säkert avveckla aktiebolag. Sänd balans- och
resultatrapport för offert. Kontakta oss så hjälper vi dig!
FALUN 023-79 23 00
MALMÖ
040-720 20

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

E-POST:
info@standardbolag.se
HEMSIDA: www.standardbolag.se
LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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Svea hovrätt 400 år
Grundandet av Svea hovrätt 1614 är en viktig milstolpe för framväxten av
rättsstaten Sverige med självständiga domstolar, opartiska domare och
rättssäkerhet.

S

vea hovrätt är landets äldsta existerande överrätt.
När domstolen grundades 1614 var det början på
rikskanslern Axel Oxenstiernas framgångsrika reformering av statsförvaltningen. Inrättandet av hovrätten
och den rättegångsreform som följde blev något av en
startpunkt för kultur- och ämbetsmannastaten Sverige.
Svea hovrätt var i praktiken landets högsta rättsliga instans under konungen och riksrådet fram till inrättandet
av Högsta domstolen 1789.
Många historiska rättegångar har avgjorts i hovrätten.
På 1600-talet pågick häxjakten som resulterade i trollerimålen där drygt 300 personer avrättades. Gustaf den III:s
mördare Anckarström dömdes 1792 till spöstraff och att
mista högra handen för att sedan halshuggas och steglas.
Under 1800-talet friades författaren Carl Jonas Love Almqvist för mord och på 1900-talet frikändes Christer Pettersson för mordet på Olof Palme.
Svea hovrätt är i dag den största av de sex hovrätterna,
och domkretsen omfattar 14 tingsrätter i Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och
Dalarnas län. Svea hovrätt är även mark- och miljööverdomstol och har ett nationellt ansvar också för bland annat hyresmål och vissa immaterialrättsliga mål och har

i den egenskapen hela Sverige som domkrets. Varje år
kommer det in cirka 12 000 mål till Svea hovrätt som i
de flesta avgöranden fortfarande är sista instans. Högsta
domstolen prövar ett hundratal mål per år varav drygt
hälften kommer från Svea hovrätt.
Hovrätten är inte bara överrätt, utan har också genom
seklerna haft till uppgift att utbilda unga domare och
ämbetsmän. Den skolning som hovrätten gett anses ha
bidragit till Sveriges utveckling till en rättsstat med sund
och okorrumperad förvaltning.
Sätet för Svea hovrätt finns i Wrangelska palatset på
Riddarholmen i Stockholm. Domstolen disponerar också
de närbelägna byggnaderna Stenbockska palatset, Hessensteinska palatset och Schering Rosenhanes palats.
I år har Svea hovrätt förutom själva jubileumsceremonin anordnat seminarier, utställningar, öppet hus för allmänheten samt en större jubileumsfest för att uppmärksamma 400-årsjubileet.
En festskrift har också getts ut i samband med jubileet, ”Svea hovrätt 400 år” (Norstedts Juridik 2014), där
framstående jurister bidrar med artiklar som speglar den
rättspolitiska diskussionen kring domstolar och domare
som den ter sig för författarna år 2014. n

President
i rättsstatens
tjänst
– vänd!

»

Adman 100 Språk

Rikstäckande rättstolkning och expressöversättningar
Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Språkjour för advokater och jurister, dygnet runt på alla språk

Alltid personlig service

Adman 100 Språk
010-550 97 15

info@adman.s ● www.adman.se
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»

President
i rättsstatens tjänst
Svea hovrätts president Fredrik Wersäll njuter av sitt arbete och
uppskattar Advokatsamfundets roll i Sverige, men det finns även
orosmoln på hans horisont.

F

redrik Wersäll har haft en lång och framgångsrik
karriär inom rättsväsendet. Han har bland annat
varit justitieråd i Högsta domstolen och riksåklagare. Sedan 2008 är han president i Svea hovrätt, men han
är också ordförande i Statens ansvarsnämnd, Riksdagens
ansvarsnämnd och Pressens Opinionsnämnd. Utöver det
är han ledamot i Domarnämnden och ordförande för Institutet mot mutor.
Uppdraget för Svea hovrätt innehåller flera olika roller.
– Först och främst är jag chef för Svea hovrätt och det är
jag oavsett i vilken roll jag uppträder. Chefen har dels ett
ansvar för att domstolen fungerar väl, dels är det en domartjänst. Jag skulle tro att jag ägnar ungefär halva min tid
åt att sköta hovrätten. Resten av tiden går åt till att döma
och andra uppdrag som jag har, säger Fredrik Wersäll.
ÄLSKAR INTE ADMINISTRATION

Presidenten dömer i mål som är särskilt uppmärksammade och där avdelningarna vill att han ska sitta med.
Dessutom rycker han in när det saknas domare i mål. Det
innebär att Wersäll får träffa och arbeta med alla domare
under utbildningen. Var och en av de 40 fiskalerna på
Svea hovrätt föredrar något mål för honom eller sitter
med honom som protokollförare i en huvudförhandling.
Fredrik Wersäll gillar att sitta och knäcka juridiska problem på sitt kontor i Wrangelska palatset. Men han uppskattar också att Svea hovrätt är en kollegial domstol, och
höjdpunkten under hans arbetsdag är när han får diskutera juridiska frågor med sina kolleger.
– Dömandet är det som är mest stimulerande. Admi34

nistration i termer av budgetplanering och att ta fram
handlingsplaner är ingenting som jag älskar. Dessutom är
det så lyckligt att vi har en väldigt duktig administration i
hovrätten med en stark och driftig kanslichef.
FYRA ÅR TILL PENSION

Den dagliga driften av hovrätten sköts av kanslichefen
som har en väldigt långtgående delegation i alla frågor
som rör budget, säkerhet, rekrytering och resurser. En
ledningsgrupp bestående av presidenten, lagmännen på
de dömande avdelningarna och kanslichefen tar också
ett stort ansvar. Det ger presidenten möjlighet att i stor
utsträckning ägna sig åt de mer långsiktiga frågorna.
Wersäll har varit president sedan den 1 april 2008. Hur
länge tänker han vara kvar som president och vart går
man efter ett sådant uppdrag?
– Jag tycker det här är väldigt roligt och som jag känner
nu fortsätter jag tills jag är 67. Då lämnar jag den här posten och jag har ingen åstundan efter något annat uppdrag
innan dess.
MÖRKA MOLN

Hur ser Wersäll på Svea hovrätts arbetssituation när det
gäller överbalanser och ekonomi?
– Både Domstolsverket och justitieministern har varit rätt duktiga på att se till att domstolsväsendet har en
rimlig ekonomi. Men vi ser väldigt stora orosmoln torna
upp sig vid horisonten. Vi ser en utveckling där vi får
allt större och mer svårbemästrade mål, samtidigt finns
tecken på att det kan bli ekonomiska åtstramningar för
Advokaten Nr 6 • 2014
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PERSONLIGT
OM WERSÄLL

domstolarna framöver. Det ser jag med utomordentligt
stor oro på eftersom det inte finns några reserver i Svea
hovrätt. Skulle vi få mindre resurser skulle det direkt och
obönhörligen leda till att vi skulle få lägga mål på hög eftersom vi aldrig kan ge avkall på den rättsliga kvaliteten.
I dag utnyttjar Svea hovrätt all tänkbar förhandlingstid,
vilket tydligt framgår av den långa listan av förhandlingar
på anslagstavlan i receptionen. I och med att processrätten ser ut som den gör är det svårt att förkorta domstolens
förhandlingar, men EMR har effektiviserat processerna, till
exempel är det mycket färre mål som blir inställda i dag.
BERÖMMER ADVOKATSAMFUNDET

Fredrik Wersäll tycker att det är sunt för ett samhälle att
Advokaten Nr 6 • 2014

ha en fri och oberoende advokatkår som gör sin stämma
hörd i olika sammanhang.
– Jag uppskattar väldigt mycket att Advokatsamfundet
och inte minst generalsekreteraren tar sig an en tydlig
rättspolitisk roll. Landets advokater är en från statsmakterna fri och oberoende kraft och det är väldigt naturligt
att den engagerar sig i frågor om till exempel rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samfundet ska vara en
kraft och gärna en ganska obekväm kraft som kan sätta
fingret på ömma punkter och inte behöva känna lojaliteter mot statsmakterna, säger Wersäll.
Han håller inte alltid med samfundet, men menar att
det är sunt att olika uppfattningar kommer fram, eftersom det är först då argumenten riktigt kan prövas. n

Ålder: 63.
Bor: Innerstan i
Stockholm.
Familj: Hustru,
tre barn och fyra
barnbarn. Inget av
barnen har blivit jurister utan har andra
yrkeskarriärer.
Hobby: Mitt främsta
intresse förutom
familjen är att vara
ute på landet. Vi
har ett ställe i norra
skärgården som jag
ägnar mig åt och
jobbar gärna praktiskt.
Förebild: Jag tror
det är väldigt viktigt
vilka chefer man har
tidigt i karriären,
för de formar ens
yrkesliv, och jag har
haft förmånen att ha
chefer som jag verkligen har sett upp till:
min första häradshövding Carl Hamilton i Härnösand
och Magnus Sjöberg
på Riksåklagaren.
Båda är företrädare
för ett ämbetsmannaideal som präglas
av opartiskhet och
som alltid visar stort
intresse oberoende
av frågans vikt.
Okänd talang:
Bygga gärdsgård.
Senaste bok: Jag
är rätt insnöad på
biografier, särskilt
välskrivna biografier.
En av de senaste
böckerna som jag
har läst och som jag
tyckte var väldigt
trevlig var Lena
Einhorns bok om
Greta Garbo, Blekingegatan 32. Men
jag läser även andra
böcker. Just nu har
jag precis börjat på
en ny bok av deckarduon Roslund &
Hellström, där den
senare för övrigt är
nämndeman här i
hovrätten.
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Debatt

Jäv vid adjunktion i överrätt för 
Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor, analyserar och kommenterar konsekvenserna av HD:s och HFD:s beslut om att jäv förelegat för åklagare och skattehandläggare
som tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätt i brottmål och i kammarrätt i skattemål.

H

ögsta domstolen (HD) har i
beslut den 25 juni 2014, mål
nr Ö 4250-13, funnit att jäv
förelegat för åklagare som tjänstgjort
som adjungerad ledamot i hovrätt i
brottmål. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i RÅ 2009 ref. 8 och
HFD 2011 ref. 15 funnit att jäv inte förelegat för skattetjänsteman vid Skatteverket som tjänstgjort som ledamot
i kammarrätt i skattemål i 2009 års
fall men att jäv förelegat i 2011 års
fall. Jag ska i denna artikel kommentera rättsfallen och också säga några
ord om konsekvenserna av dessa för
domstolar, enskilda åklagare/Åklagarmyndigheten, skattetjänstemän/Skatteverket jämte andra yrkesgrupper
som brukar adjungera i överrätterna
som lagfarna professorer, docenter
och advokater. En fråga som berörs
avslutningsvis är om det går att hitta
en lösning på jävsproblemet i samband med adjunktion i överrätterna.

JÄVSREGLER OCH ANDRA REGLER
AV INTRESSE FÖR ARTIKELN

I 4 kap. 13 § rättegångsbalken, RB,
finns bestämmelser om domarjäv.
I punkt 10 anges att en domare är
jävig om det annars (dvs. utöver vad
som anges i punkterna 1–9) föreligger
någon särskild omständighet som är
ägnad att rubba förtroendet till hans
eller hennes opartiskhet i målet, se
för förvaltningsprocessens del 41 §
förvaltningsprocesslagen (1971:289),
FPL, som hänvisar till 4 kap. RB. Reglerna om jäv gäller för såväl yrkesdomare som nämndemän. Åklagare, polismän och personer som är anställda
vid Skatteverket eller länsstyrelse
får inte vara nämndemän redan på
grund av sitt institutionella hemvist,
4 kap. 6 § RB, prop. 2012/13:45 s. 152.
36

I 58 kap. 2 § p. 2 RB görs skillnad
tingsrättens avgörande var jävig då
mellan en lagfaren domare och en
han samtidigt var ledamot av polisnämndeman; bara den förres jäv är
nämnden i Malmö.
grund för resning. Enligt artikel 6.1
JÄVSFRÅGAN I MÅLET
Europakonventionen har
DEBATTÖR
Den huvudsakliga frågan
var och en rätt att få sin
var om det förhållandet
sak prövad av en oavhängatt CO under en begränsad
ig och opartisk domstol. I
period varit tjänstledig
HD:s ovannämnda beslut
från en anställning som
redovisas rättskällor på
åklagare vid Åklagarmynområdet till vilka hänvisas,
digheten, och därefter
se också Sandgren i SvJT
Börje
skulle återgå till denna
2010 s. 689 och 2014
Leidhammar
anställning, är en sådan
s. 446 ff., Warnling-Nerep i
är advokat och
omständighet som objekJT 2009–10 s. 233 ff., Lindadjungerad
tivt sett är ägnad att rubba
strand i JT 2009–10 s. 474
professor i skatförtroendet för hennes
samt Wennergren – von Esteprocessrätt
opartiskhet och oberosen, Förvaltningsprocesslavid Högskolan i
ende i brottmålet.
gen m.m. En kommentar,
Gävle. Han har
en bakgrund som
Frågan var således om
6 u. 2013 s. 501 ff.
domare i förvaltjäv på grund av ett anställningsdomstol och
RÄTTSFALLET I HD 25 JUNI
ningsförhållande och i
skattedirektör i
2014, MÅL NR Ö 4250-13
vilken mån förhållandena
skatteförvaltningDen tilltalade (PB) hade
i det enskilda fallet var ägen. Han driver addömts av Malmö tingsrätt
nade att rubbade förtroenvokatverksamhet
för grovt narkotikabrott
det för domares opartiskmed inriktning
och försök till grov narkohet och oberoende.
på skatte- och
tikasmuggling. Hovrätten
ekomål, och är
HD GJORDE FÖLJANDE
ändrade tingsrättens dom
ledamot av AdBEDÖMNING
på så sätt att PB dömdes
vokatsamfundets
Europakonventionen
för ytterligare fall av grovt
styrelse.
ställer inte upp några
narkotikabrott och narkogenerella hinder mot
tikasmuggling. PB ansökte
att en domare ägnar sig åt annan
om resning hos HD. Enligt PB förelåg
verksamhet vid sidan av domartjänsgrund för resning på grund av nya
ten (p. 20). I situationer där det i det
omständigheter. De nya omständigenskilda fallet har funnits ytterligare
heterna bestod huvudsakligen av att
någon koppling eller omständighet
det förekommit jäv i hovrätten och
som skulle kunna påverka, ge intryck
vid tingsrätten.
av att påverka, oberoendet har EuroPrövningen omfattade frågan om
padomstolen emellertid underkänt
den adjungerade ledamoten CO som
flera rättegångar.
varit tjänstledig från en anställning
HFD har vidare i RÅ 2009 ref. 8
som åklagare vid Åklagarmyndigheoch HFD 2011 ref. 15 funnit att om en
ten varit jävig. Vidare prövades om
adjungerad ledamot är tjänstledig
en av nämndemännen som deltog i
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Debatt

åklagare och skattehandläggare
från en anställning utanför domstolsväsendet kan det medföra att han
eller hon är jävig i mål där arbetsgivaren är part.
Bedömningen av jäv i 4 kap. 13 § 10
rättegångsbalken innebär inte att jäv
föreligger automatiskt i varje fall då en
ledamot är tjänstledig från myndighet
eller då myndighet agerar som part.
Vid bedömningen av om jäv förelegat på grund av ett anställningsförhållande måste man bedöma i vilken
mån förhållanden i det enskilda fallet
är ägnade att rubba förtroendet för
domares opartiskhet och oberoende
( jfr RÅ 2009 ref. 8).
Domstolen redovisade Åklagarmyndighetens verksamhet och en
allmän åklagares befogenheter
(p. 23). Domstolen konstaterar att
åklagaren har en självständig ställning i förhållande till anställningsmyndigheten, men att anställningen
inte är förenad med samma starka
skydd för uppsägning och förflyttning
som en ordinarie domare har.
När allmän åklagare för talan i
brottmål är det åklagaren – och inte
Åklagarmyndigheten – som är part.
HD BEAKTADE FÖLJANDE FAKTORER
I SIN BEDÖMNING
PARTSFRÅGAN

Domstolen konstaterar att det får
anses naturligt att åklagaren uppfattas som företrädare för Åklagarmyndigheten och inte som självständig av
allmänheten. Den omständigheten
att åklagaren själv är part kan emellertid inte tillmätas någon betydelse
vid jävsbedömningen (p. 25), jfr med
utgången i HFD 2011 ref. 15.
DEN TILLTALADES UPPFATTNING

Domstolen framhåller vidare den
tilltalades uppfattning att en tjänstledig åklagare företräder ett motstående myndighetsintresse eller
att åklagaren hyser lojalitet mot sin
arbetsgivare, Åklagarmyndigheten,
som därmed inte framstår som helt
fristående, utgör rimlig grund för
tvivel om ledamotens opartiskhet.
Advokaten Nr 6 • 2014

BROTTMÅL

HD fortsätter med att konstatera att
när det rör sig om brottmål får en
adjungerad ledamots anställning hos
Åklagarmyndigheten som åklagare
anses som en sådan omständighet
som objektivt sett är ägnad att rubba
förtroendet för domares opartiskhet.
Domstolen anser att jäv förelegat,
även om inget i subjektivt hänseende
talade för detta.
Sammanfattningsvis påverkade
följande faktorer jävsbedömningen.
l Tjänstledigheten från Åklagarmyndigheten
l Tjänstgöringsförhållandena vid
domstolen
l Fråga om brottmål
Dessa omständigheter är således
sådana särskilda omständigheter som
är ägnade att rubba förtroende för
domares opartiskhet.
Domstolen fann emellertid att
det är uppenbart att jävet saknat
betydelse för målets utgång (p. 30).
Därför förelåg inte grund för resning.
Ett justitieråd var skiljaktigt och
ansåg att jäv inte förelåg.
Avseende jävet mot nämndemannen konstaterade HD att ingen
omständighet utöver det faktum att
ledamoten var suppleant i en polisnämnd framförts. Jäv skulle därför
inte anses ha förelegat.
RÅ 2009 REF. 8
OMSTÄNDIGHETER

I målet var fråga om en adjungerad
ledamot i kammarrätten som var
tjänstledig från sin anställning hos
Skatteverket. Ledamoten deltog således i ett beslut i kammarrätten där
Skatteverket var part i målet.
Frågan var om det var fråga om
en sådan särskild omständighet som
kunde rubba förtroendet för hennes
opartiskhet i mål där Skatteverket
är part. Denna omständighet ska
bedömas utifrån såväl objektiv som
subjektiv synpunkt.
Avseende den subjektiva sidan förelåg inga omständigheter som kunde
rubba opartiskheten.

Avseende den objektiva sidan framfördes att det visserligen kan vara så
att den enskilde känner en misstro till
domstolen. Fråga var emellertid om
denna misstro är objektivt berättigad.
DOMSTOLEN BEAKTADE FÖLJANDE
FAKTORER I SIN BEDÖMNING

 katteverkets omorganisation.
S
Det faktum att det finns många
enheter inom myndigheten som
sysslar med olika skatterättsliga
frågor.
l Antalet mål i förvaltningsrätt där
Skatteverket är part är mycket
stort. I de flesta fall torde inte
finnas någon som helst koppling
till adjungerad ledamots tidigare
tjänstgöring m.m. Skatteverket är
dessutom part till följd av att den
skattskyldige överklagat ett visst
beslut.
l Målets individuella karaktär. Enligt
HFD ska bedömningen om jäv objektivt förelegat beakta domstolens
sammansättning och även vilken
typ av beslut som det är frågan om.
l

En fråga
som berörs
avslutningsvis är om
det går att
hitta en
lösning
på jävs
problemet
i samband
med
adjunktion
i över
rätterna.

HFD:S BEDÖMNING

Såvitt avser det nu aktuella målet
framgår av utredningen att ledamotens tidigare tjänstgöring hos
Skatteverket avsett annan verksamhet än sådan som var aktuell i målet
hos kammarrätten och även att hon
arbetat på annat håll i landet än den
enhet hos Skatteverket som förde talan i målet. Hon deltog vidare endast
som en av tre ledamöter vid beslut
om avslag på begäran om muntlig
förhandling.
Målet har senare avgjorts genom
dom, varvid hon inte deltagit. Mot
denna bakgrund ansåg HFD inte att
det framkommit något som var ägnat
att rubba tilltron till domstolen och
till att målet handlagts på ett opartiskt sätt. Ett justitieråd var skiljaktigt
och ansåg att jäv förelåg.
HFD 2011 REF. 15
OMSTÄNDIGHETER

»

I detta fall hade den adjungerade
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Debatt

»
Möjligen
bör en
särskild
utredare
klargöra
rättsläget
ytterligare
och lämna
förslag till
avgränsningar för
domarjäv
som kan
möjliggöra
adjunktion.

LÄS MER
Se också
nyhets
reportage
på sidan 14.
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ledamoten deltagit som ledamot i
kammarrätten samt i det slutliga avgörandet. Ledamoten var tjänstledig
från Skatteverket från sin tjänst som
särskilt kvalificerad skattehandläggare vid rättsenheten.
HFD:S BEDÖMNING

HFD framhöll att omständigheterna
i detta fall skiljer sig från RÅ 2009
ref. 8. I detta fall skulle den omständigheten att ledamoten deltagit i det
slutliga avgörandet, objektivt sett,
kunnat ha rubbat tilltron till domstolen och till att målet handlagts på ett
opartiskt sett. Jäv förelåg. Men inget
talade enligt HFD för att domstolens
sammansättning påverkat utgången i
målet. Därför inte skäl för resning.
KONSEKVENSER FÖR OLIKA AKTÖRER
DOMSTOLAR

Enligt 44 § förordningen (1996:379)
med instruktion för hovrätten får
hovrätten till adjungerad ledamot förordna bl.a. en åklagare, en lagfaren
professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne eller annan lagfaren
person med mångårig erfarenhet av
ett rättsområde som förekommer i
hovrätten, eller en ledamot av Sveriges advokatsamfund. Motsvarande
bestämmelse för kammarrätterna
finns i 44 § förordningen (1996:380)
med kammarrättsinstruktion. Syftet
är att söka bredda basen för anställning till ordinarie domare och att
tillföra domstolen erfarenheter från
andra yrkesområden. Genom att
Europakonventionen allmänt sett fått
större genomslag på olika områden
i den svenska rättstillämpningen har
kraven ökat på t.ex. skäliga handläggningstider, proportionalitet mellan
ändamål och medel, undvikande av
dubbla straffrättsliga förfaranden
m.m. Europadomstolens syn på vad
den tilltalade i ett brottmål objektivt
sett har fog för i sin syn på en domares opartiskhet i målet (4 kap. 13 §
p. 10) och artikel 6.1 Europakonventionen som tar sikte på oberoendet
(jfr NJA 2010 s. 274 p. 4) har under
senare år getts större betydelse. De
rättsfall som tas upp i denna artikel
ger klart belägg för detta. Utgångspunkten ska vara vad den vanlige
medborgaren gör för bedömning,
målet Belilos i Europadomstolen

(§ 67), se vidare Sandgren i SvJT 2014
s. 446. ff. De uppmärksammade
målen om jäv i Södertälje och i
Gotland medför också exempel på
att större uppmärksamhet än tidigare
riktas mot domarnas opartiskhet och
oberoende. Frågan om olägenheter
för parterna, kostnader, tidsutdräkt
ska heller inte ges betydelse för
jävsfrågans bedömning. Jag tycker
också att domstolarna inte ska göra
en uppdelning av olika måltyper för
bedömningen av att vissa medför jäv
medan andra inte gör det. Risken för
bristande enhetlighet och förutsebarhet är uppenbar med sådana mer
eller mindre konstruerade jävsgränser, låt vara att en individuell
prövning ska göras i varje enskilt fall.
Domstolarna bör därför utveckla
andra rekryteringsbaser än de som
parterna i domstolen i kraft av sin
juridiska kompetens och erfarenhet
kan bidra med.
ÅKLAGARE/ÅKLAGARMYNDIGHETEN
SAMT SKATTEHANDLÄGGARE/
SKATTEVERKET

HD:s och HFD:s bedömningar 2014
resp. 2012 i jävsfrågor avseende
adjungerade åklagare i hovrätt och
skattehandläggare i kammarrätt medför enligt min bedömning att sådana
adjunktioner bör upphöra. Den vanlige medborgarens syn på opartiskhet
och oberoende hos domare, särskilt
i ljuset av Europakonventionens allt
större genomslag i den svenska rättstillämpningen, bör medföra att dessa
yrkeskategorier bör göra ett yrkesval
som tydligt visar vilken intresseinriktning som företräds. Antingen väljs
domarbanan med ett klart uttalat
krav på opartiskhet och oberoende
gentemot parterna i domstolen såsom
den vanlige medborgaren med objektivt fog har anledning att uppfatta det.
Alternativet är att utvecklas i rollen
som åklagare och skattehandläggare
inom ramen för den myndighetskultur, befogenheter, utveckling med
mera som en sådan yrkesbana erbjuder. Enligt min mening bör således
domstolens parter inte tillfälligt byta
roller och träda in i domstolen som
domare. Allmänhetens förtroende
för domstolarna talar för detta och
jag tycker också att HD och HFD bekräftar en sådan slutsats i sina senare
avgöranden. Sett ur den enskilde

åklagarens och skattehandläggarens
perspektiv, så även för domstolen,
har en sådan växeltjänstgöring säkert
varit till ömsesidig nytta med nya
kunskaper och erfarenheter. Perspektivet måste emellertid alltid vara den
motsatta, dvs. den vanlige medborgarens med fog objektiva uppfattning
om opartiskhet och oberoende.
PROFESSORER, DOCENTER
OCH ADVOKATER

För rubricerade aktörer torde HD:s
och HFD:s avgöranden beträffande
jäv för adjungerade ledamöter i
överrätt inte ha någon särskilt stor
betydelse. En advokat bör självfallet
inte vara adjungerad ledamot i ett
mål med ombud verksam på samma
byrå som den tjänstlediga advokaten.
Självfallet ska advokaten heller inte
döma i mål som han eller hon varit
engagerad i tidigare. Den oberoende
advokatrollen innebär att advokaten
inte är bunden av lojaliteter gentemot
andra än sina klienter. Jag menar därför att opartiskheten och oberoendet
i förhållande till myndighetsintressen
normalt följer advokaten i rollen som
adjungerad ledamot. Utmaningen
för den tjänstledige advokaten i rollen som domare ligger väl i kravet
på objektivitet där lojaliteten med
rättssystemet och strävan att tillämpa
gällande rätt på ett korrekt sätt står i
förgrunden.
LÖSNING PÅ JÄVSPROBLEMET?

Genom HD:s och HFD:s avgöranden
får väl frågan om jäv för åklagare och
skattehandläggare som adjungerade
domare i överrätt i brottmål och
skattemål anses löst. Sådan adjunktion bör i regel inte förekomma.
Möjligen bör en särskild utredare
klargöra rättsläget ytterligare och
lämna förslag till avgränsningar
för domarjäv som kan möjliggöra
adjunktion. Genom attraktiva löneoch anställningsvillkor, karriärvägar,
kompetensutveckling etc. får resp.
myndighet inom rättsväsendet söka
attrahera lämpliga jurister till sina
verksamheter. Kanske kan en ökad
växling mellan de olika juristkarriärerna över tiden bidra till ökat
kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor
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Tillsammans med Advokatsamfundet
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Kommer världens största
Advokat Jan E. Frydman beskriver och analyserar den pågående förhandlingen mellan
EU och USA om att skapa ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller ”T-TIP”). Avsikten med ett sådant avtal är att
reducera eller helt ta bort hinder för handel och investeringar mellan de två ekonomierna.

T

anken är på intet sätt ny.
Redan 1995 påbörjade man
ett försök som man hoppades skulle kunna leda till ett slags
frihandelsavtal mellan EU och USA
(New Transatlantic Marketplace, eller
”NTM”). Anledningen var uppenbar.
Mera handel leder till mera tillväxt
och flera jobb, något som förstås
såväl politiker som näringslivet på
båda sidor av Atlanten önskade. En
dialog mellan politiker och näringsliv
startade också för att kartlägga vilka
de viktigaste handelshindren var, den
så kallade Trans-Atlantic Business
Dialogue, TABD, som lämnade årliga
rekommendationer till EU-kommissionen och USA:s regering. Det lät
självklart, men så enkelt var – och är
– det tyvärr inte.
NTM stupade bland annat på
oenighet över hur man skulle hantera
vissa sektorer, inte minst jordbrukssektorn och det som gäller kultur
och audiovisuell produktion. Till
detta skall läggas en allmän politisk
tveksamhet, samt en mera övergripande rädsla för att ett avtal mellan
världens största handelspartners
skulle äventyra de multilaterala handelsförhandlingar som sedan lång tid
pågått inom ramen för världshandelsorganisationen, WTO, i Genève. Till
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slut strandade förhandlingarna 1998.
Sedan dess har ett stort
antal försök gjorts att,
utan att inleda regelrätta
frihandelsförhandlingar,
ändå försöka öka den
transatlantiska handeln
genom att undanröja olika
handelshinder. Enligt
EU-fördraget är det EU, företrätt av Europeiska kommissionen, som ansvarar
för handelsfrågor och
kommissionen företräder
därför unionen, inklusive
Sverige, i förhandlingar
med länder som inte är
med i EU i dessa frågor.

ansträngningar. Dessa kan
sägas ha präglats av ett
komplicerat samspel mellan ekonomi, juridik och,
inte minst, politik (såväl
in- som utrikes).
Utgångspunkten för
EU:s handelspolitik är
att denna i första hand
skall föras inom ramen
Jan E. Frydman
för WTO:s multilaterala
Advokat och
förhandlingar. Tanken
delägare på Ekenär att det är bättre och
berg & Andersson
effektivare att förhandla
Advokatbyrå;
med 159 länder (så många
tills nyligen bland
är medlemmar av WTO)
annat chef för
på en gång, än att göra det
EU-kommissiobilateralt med vissa. På
nens enhet för
det sättet kan man också
internationella
undvika en ”spaghetti
regulatoriska
under 1999 blev jag anbowl” av frihandelsavtal
avtal med ansvar
svarig för transatlantiska
med olika innehåll som
för förhandlingar
relationer vid Europeiska
blir svåra att tillämpa
med USA, Kina
kommissionens generaltillsammans. Man har
och Japan om
direktorat för näringsliv
också under lång tid
regulatoriskt
och industri, och i den
haft framgång med det
samarbete.
egenskapen, och i senare
multilaterala arbetet, och
befattningar som ledde
handelshinder, särskilt
till att jag där så småningom blev
tullar, har reducerats i olika så kal�ansvarig för samordningen av alla
lade förhandlingsrundor.
internationella handelsförhandlingar
vad gäller handeln med varor, har
den senaste förhandlingsrundan,
jag haft tillfälle att arbeta med dessa
som kallas Doharundan, har pågått
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avtal att förverkligas?

under något decennium, och har
sedan några år gått i stå. Det finns
flera anledningar till detta, bland
annat har det varit svårt att förena de
ofta motstridiga intressena som finns
mellan i- och u-länder. Detta har lett
till att särskilt EU och USA, på var sitt
håll, valt att följa en ”plan B”, som
går ut på att istället försöka förhandla
bilateralt med de viktigaste handelsnationerna för att ändå kunna gå
vidare mot ökad handel där det går.
Varför är då detta viktigt? Jo, snart
kommer till exempel nästan 90 procent av världens efterfrågan av varor
och tjänster att komma från marknader utanför EU. Det är därför viktigt
för EU att så långt möjligt öppna upp
dessa marknader så att europeiska företag kan nå dem utan alltför många
hinder. Med frihandelsavtal kan man
förhoppningsvis uppnå detta. Inom
EU utvecklade vi en strategi som vi
kallade ”Global Europe”, som följdes
av den så kallade ”2020-strategin”,
och dessa har hittills bland annat lett
till att frihandelsavtal ingåtts mellan
EU och Sydkorea samt, alldeles nyss,
Kanada, medan förhandlingar pågår
med Indien, ASEAN-länderna, Japan,
Mercosur, med flera. Och nu alltså
också med USA.
Varför är USA så viktigt? Är det
Advokaten Nr 6 • 2014

inte bättre att satsa på Kina, som
väl är mycket större? Ja, det skulle
man kunna tro om man bara läser
tidningsrubriker. Men sanningen är
att EU och USA utan varje jämförelse
är varandras största handelspartner.
Varje dag korsar varor och tjänster
Atlanten för cirka 2 miljarder euro,
ett belopp som motsvarar cirka 40
procent av hela världens handel, och
nära hälften av all världens samlade
produktion. Än viktigare blir det
transatlantiska förhållandet om man
lägger till ”investeringar”, det vill
säga ägande av bolag/dotterbolag och
försäljningen av/genom dessa. Gör
man det upptäcker man att EU och
USA är de mest integrerade ekonomierna i världen. Nära 60 procent av
alla investeringar som gjorts av europeiska företag utanför EU har gjorts i
USA, medan cirka 60 procent av alla
investeringar som gjorts av amerikanska företag utanför USA sedan år
2000 har gjorts i EU. Faktum är att
det bara är 1,2 procent (!) av USA:s utländska investeringar under samma
tid som har skett i Kina; mindre än
vad man investerat bara i Belgien.
USA:s investeringar bara i Holland är
4 gånger större än vad som investerats i alla BRIC-länderna tillsammans!
Liknande proportioner gäller för

hur mycket pengar företagen tjänar.
Amerikanska företag tjänade mera i
EU än vad de gjorde i hela Asien och
Latinamerika tillsammans. Motsvarande siffror gäller för europeiska
företag i USA. Så även om tillväxten i
till exempel Kina är hög, är det skillnad på tillväxt och absoluta tal!
varför har vi då hittills inget avtal
med USA? Ja, sedan det första försöket kan man kanske säga att vi på
båda sidor gått som ”katten kring het
frihandelsgröt”. Och ägnat tiden åt att
tillsammans dels grundligt utreda hur
våra system fungerar och hur man
skulle kunna gå tillväga för att ta bort
handelshinder, dels att försöka göra
det inom vissa specifika sektorer. Men
medan vi har lärt oss mycket om varandras system har det varit betydligt
svårare att undanröja hindren.
Handelshinder kan uppträda i olika
former. Det kan förstås röra sig om
tullar. Mellan EU och USA är dessa
genomsnittligt cirka 4 procent. Det
kanske inte låter så mycket, men på
den enorma handelsvolym som den
berör handlar det om en icke obetydlig belastning, inte minst för ”intercompany trade”, det vill säga handel
mellan bolag inom samma koncern
eller grupp. Dessutom utgår betydligt

Nära 60
procent av
alla investeringar som
gjorts av
europeiska
företag
utanför EU
har gjorts
i USA.

»
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»
De traditionella ’frihandelskapitlen’ bör man kunna hantera, men skillnaderna

högre tullar inom vissa industrisektorer, till exempel kemi.
I traditionella handelsavtal brukar
man inkludera olika områden som
kan underlätta handeln. Lite förenklat kan man säga att varje sådant
område täcks av ett kapitel av avtalet.
De mest typiska av sådana kapitel
behandlar frågor om tillgången till
varandras marknader för varor, tjänster, investeringar och rätten att delta
i offentlig upphandling. När det gäller
varor är en viktig komponent just
”tariff barriers”, det vill säga tullar.
Man förhandlar här för att komma
överens om att sänka tullarna under
en viss tid på vissa eller nästan alla
produkter till vissa procentsatser, eller rent av att ta bort dem helt. Det är
ibland inte alldeles enkelt att komma
överens om detta, men tekniskt är
det inte alltför komplicerat.
desto svårare är det att hantera vad
man brukar kalla ”non-tariff barriers”, det vill säga icke-tariffära handelshinder. Dessa är minst lika viktiga
som tullarna, i många fall ännu viktigare. Det finns många sådana hinder,
och alla måste hanteras på olika sätt.
Mellan EU och USA finns den största –
och samtidigt svåraste – stötestenen i
denna kategori, och berör skillnaderna i regelverk för de varor som vi vill
sälja till varandra. Om till exempel företag i EU som tillverkar bilar, båtar,
brödrostar, läkemedel eller leksaker
också vill sälja dem till USA måste
de, trots att de följer EU:s regler,
också uppfylla amerikanska regler,
standarder och, inte minst, kontroller av hur de uppfyller dessa regler,
så kallade ”conformity assessment
procedures”. På samma sätt måste
amerikanska produkter som säljs till
EU uppfylla EU:s motsvarande krav
trots att de får säljas i USA. Oftast är
dessa krav inte lika, och om man vill
sälja till båda marknaderna medför
det stora kostnader för industrin att
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för varje produkttyp behöva producera två modeller, genomföra dubbla
tester, med mera. Det försvårar också
för hanterandet och flexibiliteten vad
gäller underleverantörer i ”the global
supply chain”. Som exempel kan
nämnas att kostnaden att producera
en bil skulle kunna vara cirka 6 procent lägre om bara en modell behövde produceras. Motsvarande siffror
gäller för många andra områden, och
de är alltså högre än tullkostnaden.
För stora företag kan detta hanteras även om det kostar tid och
pengar, men för många små och
medelstora företag kan dessa regelskillnader innebära att man bara kan
sälja till en marknad. Man går alltså
potentiellt miste om stora försäljnings- och vinstmöjligheter. Då blir
det färre jobb. Och konsumenterna
får mindre att välja på, till exempel
inom läkemedelsområdet. Sammantaget är det på detta område där vi
båda kanske har mest att vinna på ett
frihandelsavtal. Om vi till exempel
lyckas ta bort hälften av alla sådana
hinder skulle detta motsvara 3 gånger
så mycket värde som hela Doharundan skulle medföra om den slutfördes på nuvarande bud.
är det inte samma problem med alla
frihandelsavtal? I någon mån är det
så, men för T-TIP är ambitionen att
satsa mera på regelskillnaderna än i
tidigare frihandelsavtal eftersom det
är de som kostar mest i handeln mellan EU och USA. Och när det gäller
dessa skulle man lite förenklat kunna
säga att de flesta länder som EU eller
USA ingått frihandelsavtal med antingen reglerar sina produkter enligt
något internationellt system som EU
eller USA följer, eller förmåtts att följa
EU:s eller USA:s regler. Men när det
nu är EU och USA som skall förhandla med varandra är det för första
gången fråga om två jämnstora och, i
detta avseende, jämbördiga parter. Så

vem ska ändra sina regler, och i så fall
hur? Eller kan man kanske erkänna
varandras regler som likvärdiga? Ja,
det är i ett nötskal den stora frågan;
en fråga som jag och mina gamla
medarbetare på EU-kommissionen
och ”motparter” inom den amerikanska regeringen under lång tid arbetat
med.
Som jurist påminns man om de olika försök som gjorts genom historien
sedan i vart fall antiken att harmonisera lagstiftning bland annat i syfte
att underlätta handeln; så var det inte
minst i Europa med den romerska
rätten. På senare tid har ju ett omfattande harmoniseringsarbete ”på nytt”
ägt rum inom EU i syfte att skapa EU:s
inre marknad. Även inom USA finns
det en ”inre marknad”, även om dess
funktion skiljer sig från EU:s.
Man brukar ju säga att historien
upprepar sig, och det kanske inte är
helt fel att, om ambitionen är att nu
skapa en transatlantisk marknad,
söka inspiration i föregångarnas
arbete. Svårigheten här är dock
uppenbar. Medan den romerske kejsaren på sin tid, och EU:s fördrag och
institutioner i vår tid, kunnat sörja
för harmonisering eller ömsesidiga
erkännanden talar vi ju här om EU
och USA; två olika och oberoende
suveräna jurisdiktioner, med olika
politiska och juridiska system, utan
några gemensamma lagstiftande institutioner, gemensamma verkställande
myndigheter och, inte minst, någon
gemensam domstol.
I avsaknad av sådana ”hjälpmedel”
har vi därför hittills under årens lopp
fått tillgripa nydanande och innovativa juridiska och politiska lösningar
för att få till stånd olika samarbeten
som man hoppats skulle leda till harmonisering eller ömsesidigt erkännande mellan EU och USA. Många initiativ har tagits under åren, varav de
viktigaste är ett avtal om ömsesidigt
erkännande av vissa produktgodkänAdvokaten Nr 6 • 2014

Debatt

i regelverk kommer att ta längre tid att tackla och kanske behöver en egen process.

nandecertifikat som ingicks 1998, ett
dokument med vägledande regler för
samarbete mellan reglerare som vi
färdigställde 2002 med en tillhörande årlig färdplan för genomförande inom många industrisektorer,
en högnivågrupp för samarbete på
lagstiftnings- och regleringsområdet
som skapades 2005 för att samordna
detta arbete, och ett ramavtal för
ekonomisk integration som ingicks
2007 och som ledde till att ett transatlantiskt ekonomiskt råd för politisk
översyn över processen skapades.
Genom det omfattande arbete som
bedrivits har vi kunnat utveckla en
struktur för samarbete, och vinna
ovärderlig kunskap om varandras
rättssystem som nu förhoppningsvis
kan användas i det fortsatta arbetet
mot ett frihandelsavtal.
kommer det att lyckas denna gång?
Det är inte säkert. De traditionella
”frihandelskapitlen” bör man kunna
hantera, men skillnaderna i regelverk
kommer att ta längre tid att tackla
och kanske behöver en egen process.
Efter 15 års arbete inom detta område
har jag kunnat konstatera att det
finns många områden där EU och
USA tycker olika. Skillnaderna har
uppkommit ”naturligt” då ju varje
land normalt reglerar sina produkter
med hänsyn till det egna landets
smak, preferenser och traditioner,
hur mycket risk man är beredd att
tolerera, och hur man väljer att
hantera dessa risker. Inom EU är man
till exempel rädd för amerikanska
kycklingar som behandlas med klorin
för att undvika salmonellabakterier,
medan man i USA tycker att franska
ostar är farliga om de inte pastöriserats. Och vem har bäst system för att
reglera kemiska preparat?
Man upptäcker också snart att det
– i motsats till vad många tycks tro –
inte är möjligt att ”förhandla bort”
skillnader i regelverk då det, för att
Advokaten Nr 6 • 2014

genomföra förändringar i regler, ju
behövs lagstiftning på båda håll: i
USA oftast mandat från Kongressen
följda av regleringsbeslut i en särskild
administrativ ordning, i EU enligt de
lagstiftningsprocedurer som gäller för varje område. Detta innebär
att vad än handelsförhandlare må
komma överens om måste sedan
båda sidor tillämpa de lagstiftningseller administrativa procedurer som
krävs för att genomföra resultatet.
Och det är ju inte säkert att lagstiftarna eller reglerarna, som kan vara
nog så självständiga, håller med! För
lagstiftning spelar ju även emotionella och politiska överväganden en
icke obetydlig roll. Och vad gör man
om någon sida efter det man kommit
överens vill ändra sina regler? Näringslivet på båda sidor om Atlanten
behöver också komma överens om
produktstandarder. Det är förstås
också viktigt att det civila samhället
på båda sidor av Atlanten är delaktig i
och stödjer processen.
för att undvika besvikelser måste
också båda sidor vara tydliga med
vilken ambition man har med
förhandlingarna. På till exempel regleringsområdet har hittills, i vart fall
innan T-TIP-förhandlingarna inleddes,
samarbetet mellan EU och USA bara
fokuserat på några enskilda regelskillnader inom vissa industrisektorer,
och inte på alla regler som berör sektorn, trots att de flesta produkter som
säljs omfattas av fler än ett regelverk.
En bil, till exempel, omfattas ju av
en mängd regler och standarder för
alla de komponenter som tillsammans utgör bilen. Frågan blir därför
om ambitionen i T-TIP blir att bara
till exempel samarbeta om reglerna
för dörrlås och säkerhetsbälten, eller
för hela bilen. Eller om vi bara ska
samordna processen för hur man ska
godkänna läkemedel, men inte resultatet. Hittills har vi gjort det förra,

samtidigt som förväntningarna inom
näringslivet varit att en vara som godkänts i en marknad ska kunna säljas
rakt av utan ändringar i den andra,
alltså ett slags transatlantisk marknad.
Det är därför nu viktigt att EU och
USA noga definierar den gemensamma ambitionsnivån och vad man vill
åstadkomma för varje industrisektor
som omfattas av T-TIP. Detta är också
viktigt för tjänstesektorn.
Samtidigt anser många att ”this
time it’s different”. Det finns nu ett
tydligare politiskt engagemang, och
såväl president Obama som Europas
ledare har uttalat sitt stöd för ett
avtal. Den politiska ambitionen har
ökat av i vart fall tre skäl. För det
första har den fortsatta ekonomiska
krisen gjort att man vill hitta ett sätt
att öka tillväxten som inte kostar så
mycket för statskassan. För det andra
spelar den geopolitiska dimensionen
roll: med BRIC-ländernas (Brasilien,
Ryssland, Indien och Kina) ökade
betydelse och ökande ambitionsnivå anser man från både EU:s och
USA:s håll att man har anledning att
samarbeta för att de regelverk och
standarder som används i världshandeln skall reflektera de värderingar
och system som EU och USA gemensamt kan komma överens om, och att
dessa därmed inte skall bestämmas
av andra som inte delar dessa värderingar och system. Tanken är dock
inte att utestänga någon; de som vill
skall vara välkomna att när avtalet
är ingått ansluta sig till detta. För det
tredje kanske ett avtal mellan EU och
USA kan sätta fart på de multilaterala
förhandlingarna i WTO.
De transatlantiska frihandelsförhandlingarna pågår nu för fullt. Med
hänsyn till den betydande handeln
mellan Sverige och USA bör det finnas ett intresse att följa dessa noga.

Jan E. Frydman
Advokat
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Antisemitismen är levande
Advokat Allan Stutzinsky har skrivit ett debattinlägg med anledning av Anne Rambergs
blogginlägg i juli.

S

amfundets generalsekreterare,
Anne Ramberg, har under sommaren – i samfundets namn – offentligt närmast vräkt ur sig ett antal
synnerligen hätska utfall mot Israel.
Jag har läst en del av dessa på Rambergs blogg och i inlägg i DN, men det
kan naturligtvis finnas mer. Mellanösternkonflikten är en infekterad och
komplex konflikt beträffande vilken
det säkert finns många olika åsikter
bland landets advokater. Man frågar
sig osökt var det samfällda advokatintresset av allt detta hat mot just Israel
ligger. Jo, menar Ramberg – med en
logik som knappast är klockren – förra gången sade samfundet ingenting
när nazismen växte fram, men den
här gången får vi inte vara tysta.
det första offret i en konflikt är
sanningen. Beträffande just denna
konflikt vet vi erfarenhetsmässigt
att informationen från Israel inte är
fullständig men nästan alltid korrekt,
medan informationen från Israels
fiender är notoriskt otillförlitlig. Trots
detta väljer Ramberg att i sina fördömanden helt okritiskt utgå från vad
Israels fiender berättar samtidigt som
hon ifrågasätter vederhäftigheten i
redogörelserna från Israel. Det är nog
välbetänkt att vänta med omdömen
i just Gaza-konflikten till dess att det
klarlagts exakt vad som har hänt och
varför. Ramberg efterlyser en saklig
och balanserad diskussion i detta
svåra ämne, men bidrar inte till en
sådan. Advokaten Robert Fröman
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har i en replik i DN påvisat mycket
Media, konst och utbildningsmaterial
allvarliga brister hos Ramberg avseär inpyrt med antisemitiska vanföende både saklighet och balans. På
reställningar. De mest fantastiska
hemsidan Sapere Aude tillhandahålpåståenden om judiska illgärningar
ler innehavaren Lennart Eriksson
och konspirationer sprids som om
en närmare kritisk analys av vad
det vore fakta. Hamas, terrorstämplat
Ramberg skrivit.
av både EU, USA och FN, har inget
Mellanösterndebatten som sådan
intresse av palestinsk-arabiskt obehar urartat till lynchning.
roende. Hamas drömmer
Offret skall både stenas
om ett samlat och etniskt
och brännas. Det är inte
rent arabiskt välde över
bara Ramberg som gjort
hela den arabiska halvön.
till sin uppgift att kasta
Israel attackeras därför att
sten på Israel och att lägga
det finns judar där, inte av
Det enda
ved på brasan. Trots ett
något annat skäl. Hamas
som i dag
ständigt existentiellt
sticker i sina skrifter inte
hot har israelerna byggt
förhindrar ens under stol med att
upp och faktiskt lyckorganisationens målsättatt förats vidmakthålla ett av
ning är att mörda judar,
intelsen
världens mest öppna och
både i Israel och i resten av
demokratiska samhällen.
världen. Företeelsen, som
fullbordas
Den prestationen är unik i
aldrig kritiserats av Ramär att Israel berg, har fått ett namn:
världshistorien. Samtidigt
står det klart att ingen stat
”islamonazism”.
finns.
i längden kan leva under
I Europa vinner antisesådana förhållanden utan att misstag
mitiska partier och organisationer
och missgrepp uppkommer. Det finns
nu snabbt mark. De förfärliga komnaturligtvis inslag i Israels politik som
mentarerna på Löfvens facebok-sida
tål både att diskuteras och att krititalar sitt tydliga språk. Kritikerna är
seras. Sådana inslag kan emellertid
upprörda över att någon anser att
inte, inte minst med tanke på annat
Israel har rätt att försvara sig. De hylsom förekommer i världen, förklara
lar genomgående Hitler och beklagar
varken omfattningen av hatet eller
att han inte hann slutföra sitt projekt.
intensiteten i hetsen. Förklaringen
Judar som inte låter sig motståndstill det gränslösa hatet måste istället
löst ledas till slaktbänken skall jagas
sökas i antisemitiska fördomar.
ihjäl. I kölvattnet på antiisraeliska
demonstrationer och manifestationer
antisemitismen har varit en del av
söker ofta en uppeldad pöbel upp
det arabiska samhället under lång tid.
judiska byggnader. BegravningsplatAdvokaten Nr 6 • 2014
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och växande

ser skändas och antisemitiska slagord
klottras på synagogornas väggar. I
både Tyskland och Frankrike har
judiska butiker vandaliserats och
plundrats på ett sätt som påminner
om Kristallnatten. Även i England
har antisemitismen flammat upp och
hatbrotten mot judar på kort tid blivit
omfattande. Judar som bär symboler
angrips och misshandlas. Rasistiska
schabloner och vanföreställningar
sprids öppet.
ramberg säger att man måste få
kritisera Israel utan att utmålas som
antisemit. Kanske det. Ramberg har
emellertid aldrig tagit offentlig ställning mot Hamas rasistiska målsättning. Istället hyllar hon terrororganisationen och menar att man måste
förstå att denna vill hålla på med sina
”primitiva” raketer. Hon har aldrig
offentligt reagerat mot vågen av
antisemitiska hatbrott i Europa – eller
uppmärksammat att denna göds av
hatfylld propaganda mot Israel. Hon
har inte haft något att säga om hyllningarna till Hitler. Istället väljer hon,
med full insikt om effekten, att bidra
till de antisemitiska utbrotten genom
en onyanserad hets. Med tillämpning
av de uppsåtsformer som vi vanligen
använder i svensk straffrätt är det uppenbart att Rambergs utfall faktiskt
syftar till att bidra till hatbrotten.
Ramberg säger litet formellt och
närmast som ett alibi att hon är upprörd över nazisternas brott mot ”judar och romer”. Det är förvisso rikAdvokaten Nr 6 • 2014

tigt att diskriminering och förföljelse
drabbade även romer och andra ickeariska folkslag. Judarna intog emellertid en särställning. Just antisemitismen utgör en integrerad del av den
nazistiska ideologin. Judarna var det
enda folkslag som var så föraktligt att
det måste utplånas. Det systematiska
och mekaniserade slaktandet var
avsett för judar. Förintelselägren var
avsedda bara för judar. Det är därför
som 6 miljoner judar mördades. Att i
sammanhanget peka på andra utsatta
folkslag (som saknar anknytning till
mellanöstern-diskussionen) utgör en
nivellering som bara kan ha till syfte
att tona ned förintelseförsöket och att
bagatellisera nazismen.
antisemitismen är levande och växande. Den dog aldrig. Förvånansvärt
mycket antisemitism maskeras idag
som Israel-kritik, särskilt den som är
osaklig och obalanserad. Om Israel
hade etablerats som en judisk stat
10 år före det att så skedde skulle
förintelsen aldrig ha kunnat ske.
Det enda som idag förhindrar att
förintelsen fullbordas är att Israel
finns. Det är detta som Israels fiender
och de fördomsfulla kritikerna insett.
Dom har nämligen i grunden inte
problem med Israels politik, dom har
problem med Israels existens. Det är
förekomsten av denna tumnagel av
judiskt oberoende (mer är det inte)
som inte lämnar antisemiterna någon
ro. Miljöpartiet går öppet ut med att
man vill att Israel skall krossas som

statsbildning. Att en sådan händelse
ofrånkomligen skulle leda till ett
fullbordande av förintelsen stör inte
dom. När slagordet blir ”Utplåna
Israel” smälter avståndet till ”Förinta
judarna” bort.
pöbeln består i dag av en samling
disparata grupper som annars aldrig
skulle ha velat ha något med varandra
att göra. Islamonazismen står skuldra
mot skuldra med högerextremister,
vänsterextremister, kristna grupper,
miljöpartister och delar av mediesamhället. För advokater känns det naturligt att försvara den anklagade, den
som skall stenas eller brännas. Att
uttrycka någon form av förståelse för
Israel och landets svåra situation kan
naturligtvis ändå inte komma ifråga
för Ramberg. En sådan sak skulle ju
kräva både mod och integritet. Det är
naturligtvis mycket behagligare att i
trygg flockmentalitet lägga armen om
de andra aggressiva vargarna i den
ylande och fördomsfulla mobben.
fröman frågar varför ingen kräver
Rambergs avgång. För min del har
i vart fall allt förtroende för henne
runnit bort. Jag förstår plötsligt vad
Ramberg menar med att samfundet
inte får stå tyst. När antisemitismen
den här gången växer fram har Ramberg sett till att samfundet eldar på
både medvetet och högljutt!

Allan Stutzinsky
Advokat

Anne
Ramberg
svarar
– vänd!
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Hamas förtjänar ett starkt fördömande,
men Israel har ett särskilt ansvar som ockupationsmakt
I sin replik på Allan Stutzinskys inlägg betonar Anne Ramberg att hennes argumentation
uteslutande bygger på ett rättsstatligt människorättsperspektiv.

T

idskriften Advokaten har
människorättsperspektiv. De tar sin
mottagit ett inlägg författat av
utgångspunkt i dels den allvarliga
advokaten Allan Stutzinsky.
och systematiska diskriminering av
Med hänsyn till inläggets karaktär
palestinierna som sedan många år
uppstår frågan om tidskriften bör
äger rum på ockuperat område på
publicera detta. Tveksamheten beror
Västbanken, i Östra Jerusalem och
på inläggets tydliga inslag
i Gaza, dels de oproporav förtal, men också på dess
tionerliga övergrepp mot
uppenbara brist på saklighet.
civilbefolkningen som ägt
Eftersom de kränkande utrum under denna senaste
talandena avser mig själv och
markinvasion. Allt detta
således inte drabbar annan
innefattar etnisk diskrimihar jag som ansvarig utgivare
nering, brott mot mänskliga
beslutat att Stutzinskys inrättigheter och som det ser
lägg trots betänkligheterna
ut med stor sannolikhet
Anne Ramberg.
bör publiceras. Detta inlägg
brott mot krigets lagar.
illustrerar nämligen ett mer
generellt problem. Det handlar om
den palestinska befolkningen i Gaza
rätten att kritisera den nuvarande
och på Västbanken har ingen del i
israeliska regeringens politik till den
den avskyvärda förföljelsen av judar i
del den resulterar i grova kränkningar
Europa under andra världskriget. De
av icke-judiska befolkningsgruppers
har ingen historisk skuld att betala
mänskliga rättigheter. Det handlar om
tillbaka. Dessa oskyldiga människor
rätten att framföra dessa åsikter, utan
är inte i någon rimlig mening pliktiga
att bli beskylld för att vara antisemit
att döva det dåliga samvete som
eller att bistå sådana åsiktsriktningar.
Europa med rätta kände efter krigets
Att grundlöst utpekas som judehatare
ohyggligheter. Den elementära
och Hitleranhängare uppfattar de flesinsikten utgör en rimlig utgångsta civiliserade människor som djupt
punkt för att förstå attityden hos
kränkande. Så även jag. När Stutzinsky
de befolkningsgrupper som idag
tillåter sig, att med tyst förbigående av
må vara fientligt inställda till staten
de ohyggligheter som dagligen nu utIsrael. Författaren, som tydligtvis är
spelar sig i Gaza, framföra den typen
intresserad av historia, borde kanske
av beskyllningar är detta en ovärdig
sträcka sina historiekunskaper till
retorik och en solidarisering med de
att omfatta åtminstone det sistlidna
övergrepp som palestinierna utsätts
århundradet. Börja gärna med 1917
för. Denna attityd är förfärande.
och tiden omkring Balfour-deklarationen. Det skulle kunna ge värdefulla
mina inlägg har, såsom tydligt
perspektiv och insikter. Det faktum
framgått, uteslutande ett rättsstatligt
att den judiska befolkningen i Europa
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utsattes för fruktansvärda lidanden
innebär inte att man är ensam om att
ha utsatts för förföljelse och övergrepp. Detta är ett självklart påpekande. Men jag gör det därför att
Stutzinsky tar sig för att bagatellisera
de förföljelser som romer och andra
utsattes för av nazisterna. En attityd
som dessvärre ligger helt i linje med
hans ovilja att förstå det oacceptabla
i Israels nu pågående övergrepp mot
befolkningen i Gaza. Att Hamas agerande förtjänar starkt fördömande är
självklart. Men, Israel har ett särskilt
ansvar som ockupationsmakt.
till detta några klargöranden. Jag
hämtar inte min information från
Israels fiender. Jag nöjer mig med
uppgifter från olika FN-organ, FN:s
generalsekreterare, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter och
andra folkrättsexperter, samt media
på plats. När författaren påstår att
jag hyllar Hamas och att jag aldrig
offentligt reagerat mot vågen av antisemitiska hatbrott i Europa samt att
jag inte skulle haft något att säga om
hyllningarna till Hitler är detta grovt
felaktigt. Jag har i många sammanhang haft anledning uttala mig om
och starkt fördöma sådana företeelser. Jag betackar mig för kränkande
påhopp på den nivå som Stutzinsky
levererat. Men jag låter honom framföra det.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
Advokaten Nr 6 • 2014

Från behov
till lösning
Nu kan du få ett försäkringsskydd som är särskilt anpassat för dig som är delägare
på en advokatbyrå. Max Matthiessen har i samarbete med Willis upphandlat ett
försäkringsskydd för att ge dig bästa möjliga villkor, premier och utfall. Som ledamot
i Sveriges Advokatsamfund får du därmed en komplett lösning som täcker hela ditt
försäkringsbehov. I kombination med Max Matthiessens personliga rådgivning är det
ett svårslaget alternativ.
Välkommen att kontakta oss på telefon 08-613 02 00 om du vill veta mer. Du kan också
läsa mer på www.advokatsamfundet.se.
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Aktuellt
Iranska jurister
besökte samfundet

Mannheimer Swartling
får hållbarhetschef

Rättssäkerhet och mänskliga
rättigheter fanns med på agendan när ett 20-tal advokater och
några juristprofessorer från Iran
besökte Advokatsamfundet den
9 juni. Delegationen togs emot
av samfundets ställföreträdande
chefsjurist Johan Sangborn, som
ansvarar för Advokatsamfundets
internationella arbete. Förutom
information om skillnaderna på
advokatmarknaden i de båda
länderna diskuterades även
advokatsamfundets roll och
uppgift i ett rättssamhälle. Även
vad som kunde konstateras vara
känsliga frågor, såsom mänskliga rättigheter och frågor kring
rättssäkerhet adresserades.
Bland annat togs frågor om
dödsstraff och synen på homosexuella och andra oliktänkande
upp.

Emma Ihre utnämns till Mannheimer Swartlings första
hållbarhetschef. Hon kommer
att arbeta med att tillföra ett
mervärde i byråns rådgivning till
klienterna och ansvara för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet
i organisationen. Ihre tjänstgör
för närvarande som ansvarig för
hållbart företagande på Finansdepartementet.

FN-förbundets pris till
Soran Ismail
Soran Ismail, komiker och
kolumnist, får Svenska FNförbundets nyinstiftade pris
för mänskliga rättigheter.
I prismotiveringen står: ”Med
humor, allvar och okonventionella metoder gör han viktiga och modiga insatser för
mångfald och tolerans”.

Ny medarbetare
på Advokaten
Kamilla
Kvarntorp
är ny medarbetare på
tidskriften
Advokaten
och på Advokatsamfundets webbredaktion. Kamilla
har tidigare främst arbetat
som arbetsmarknads- och
ekonomireporter bland annat
på Tidningen Arbetsmarknaden och TT Nyhetsbyrån.

Sveriges bästa kvinnliga
affärsjurister
Kineser i Sverige för att studera rättshjälp
En delegation från kinesiska
justitiedepartementet besökte
den 24 juni Advokatsamfundet
för att få information om den
svenska rättshjälpen. Delegationen besökte först Justitiedepartementet och därefter tog
Advokatsamfundets ordförande
Bengt Ivarsson emot gruppen på
Advokatsamfundet.
– De frågade om möjligheten
att få rättshjälp utifrån den

sökandes ekonomi, vad saken
gäller och vilka rättsområden
som omfattas. Vi talade också
om hur timkostnadsnormen,
taxor i brottmål och rättegångskostnader fungerar, säger Bengt
Ivarsson.
Den kinesiska delegationen
leddes av Sun Jianying, generaldirektör på avdelningen för arbetet med rättshjälp på kinesiska
justitiedepartementet.

Vinge fick utmärkelsen European Women in Business Law
Sweden 2014, som delas ut av
Euromoney Legal Media Group
och International Financial Law
Review (IFLR). European Women
in Business Law Awards delades
ut för fjärde gången till de bästa
europeiska advokatbyråerna och
kvinnliga affärsjuristerna baserat
på undersökningar och nomineringar.
Vinge har tidigare fått samma
utmärkelse 2011.

RÄTTSUTLÅTANDEN rörande nyttjanderätt till fast egendom
• hyresrätt • arrenderätt • bostadsrätt • annan nyttjanderätt till fast egendom

Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. Ibland kan det också
vara svårt att finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett förflutet som hyresråd under mer
än 20 år har jag lång erfarenhet av rättsområdet nyttjanderätt till fast egendom. Jag åtar mig att inom det angivna
området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även i andra situationer där behov föreligger av sakkunnigt
klarläggande av gällande rätt. (Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

Erik Gerleman Adress: Rösvägen 27, 352 49 Växjö
E-post: erik_gerleman@hotmail.com Tel: 070-598 68 26
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försvarare att hantera och tingsrätten
delade den uppfattningen. Förundersökningsmaterialet omfattade mellan
15 000–17 000 sidor och sidomaterialet var lika stort.
Hur har den långa häktningstiden på
3,5 år påverkat din klient och dig i ditt
arbete?
– Det har givetvis varit oerhört jobbigt för klienten. De långa häktningstiderna är inte anständiga. Det är en
prövning för alla advokater att ha ett
mål som pågår under väldigt lång tid.
Man spenderar mycket tid i häktet
och det blir många telefonsamtal. Det
går ut över familj och annat när man
jobbar mycket och sent.

MÅNADENS ADVOKAT Tobias Enoksson

Insyn stor utmaning i ”kokainmålet”
Tobias Enoksson är en av Jonas
Falks försvarare. Falk är en av
huvudpersonerna i det så kallade
kokainmålet och han ska nu utlämnas till Spanien.
På vilka sätt är det här fallet unikt?
– Försvaret har fått brottas med
frågor som rör insyn. Vi fick besked
om att många handlingar som vi
ville titta på omfattades av internationell sekretess, att på grund av relationer till annan stat kunde vi inte få
se dem. Ibland erbjöds vi i stället att
få läsa sammanfattningar som motparten hade skrivit. Det kändes inte
tillfredsställande att motparten skulle

bestämma vilka uppgifter jag behövde
för att bedriva försvaret. Det var också
speciellt att vi i sidomaterialet, där det
bara ska finnas material som objektivt
sett är utan värde, hittade mycket information som var intressant för klientens försvar.

”Det är en
prövning för
alla advokater
att ha ett mål
som pågår
under väldigt
lång tid.”

Hur fick du uppdraget?
– Jag förordnades i november 2011
av Stockholms tingsrätt. Det var till
följd av att min kollega advokat Thomas Martinson var begärd i det här
ärendet av vår klient. När vi började
få grepp om hur stor förundersökning som skulle delges insåg vi att
materialet var för omfattande för en

Vad är statusen på ärendet nu?
– Just nu skriver vi ett överklagande
till Högsta domstolen vad gäller överlämnandet till Spanien. För att räkna
ut storleken på den påstådda narkotikasmugglingen har den spanska motparten använt sig av investeringarna.
De påstådda investeringarna i Spanien har ett så nära samband med det
som har prövats av Svea hovrätt att vi
anser att det bör anses som att samma
gärning redan är prövad. Klienten ska
heller inte överlämnas för penningtvätt.
Hur ser du på balansen i rättsprocessen i det här fallet?
– Motparten har haft tillgång till ett
stort bevismaterial som försvaret inte
har haft. Det har därför inte varit balans och det sade vi på ett väldigt tidigt stadium.
Hur ser du på rättssäkerheten i det här
fallet?
– I det här fallet kan man se att klienten blev frikänd i hovrätten. Det
säger ju positiva saker om rättssäkerheten utifrån vårt perspektiv. I ett
större perspektiv kan man däremot
ifrågasätta att man kan skickas vidare
från ett land i Europa till ett annat och
bedömas på i stora drag samma förutKK
sättningar. 

BAKGRUND: JONAS FALK
Jonas Falk, tidigare Oredsson, greps
2010. I mars 2013 dömdes han
till 18 års fängelse av Stockholms
tingsrätt för att ha varit huvudman i
en liga som smugglat ett ton kokain
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från Karibien till Sverige. I juni frikändes han av hovrätten. Efter
36 timmar i frihet greps han igen
efter att den spanska ekobrottsmyndigheten hade utfärdat en

internationell efterlysning. Enligt
spanska åklagare ska Falk ha fört
in och investerat motsvarande
50 miljarder kronor i Spanien utan
att ha skattat för pengarna. Peng-

arna ska Falk enligt åklagarna ha
tjänat genom illegal drogverksamhet och penningtvätt.
I augusti beslutade HD att inte
pröva målet.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

LÄSTIPS
Titel: Asylrätt : en praktisk
introduktion
Författare: Madelaine Seidlitz
Förlag: Norstedts juridik
Boken ger en introduktion till
asylrätten och asylprövningen
samt de regelverk som omgärdar prövningen. Efter en
redogörelse för den internationella flyktingrätten med UNHCR, det EU-gemensamma
asylsystemet samt den svenska lagstiftningen gås asylprocessen igenom. Från vad
som händer när man anländer i Sverige och
genom hela asylprocessen till laga kraftvunnet beslut – antingen beviljat uppehållstillstånd eller beslut om att man måste lämna
landet. Slutligen presenterar boken FN:s
kärnkonventioner om mänskliga rättigheter.
Madelaine Seidlitz är jurist och ansvarig för
flykting- och migrationsfrågor på svenska
Amnesty.
Titel: Handbok för offentliga
biträden i asylprocessen
Redaktör: Victoria Nyström
Förlag: Norstedts juridik
En praktisk och lättillgänglig
handbok för offentliga biträden om deras roll i asylprocessen för ensamkommande
barn. Boken ger en grundlig behandling av

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2014 om inte annat anges.
Barnard, Catherine: The substantive
law of the EU : the four freedoms
(4. ed. Oxford Univ. Press.
704 s.)
Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen
: en kommentar m.m. / Bertil
Bengtsson, Erland Strömbäck
(5. uppl. Norstedts juridik. 490 s.
Norstedts gula bibliotek)
Blanpain, Roger: European labour
law (14. ed. Alphen aan den Rijn,
The Netherlands : Kluwer Law
International. 1104 s.)
Broberg, Morten: Preliminary references to the European Court of
Justice / Morten Broberg and
Niels Fenger (2. uppl. Oxford
Univ. Press. 491 s.)
Cardell, Anders: Kredit- och inkassohandboken / Anders Cardell,
Jonas Cardell (4. uppl. Göteborg
50

asylprocessen steg för steg med fokus på
den omfattande handläggningen vid Migrationsverket men berör även Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen samt
ger information om tiden efter beslut eller
dom. Den fungerar som stöd och vägledning
för offentliga biträden men är också tänkt att
ge en inblick i asylprocessen för gode män,
barn och utomstående. Victoria Nyström är
advokat och driver en egen byrå specialiserad på ensamkommande barn.
BARNRÄTT : EN ANTOLOGI
En angelägen antologi
som behandlar en rad
aktuella och centrala
frågor inom barnrätten
och som har som syfte
att ge en fördjupad kunskap om och verka för
barns rättigheter. Med
38 författare från vitt
skilda bakgrunder såsom jurister, socionomer, psykoterapeuter,
forskare i barn- och ungdomsvetenskap,
barnläkare och folkhälsovetare visar boken
på barnrättens breda och tvärvetenskapliga
karaktär. Ämnen som berörs är exempelvis
barnkonventionen och dess ställning i svensk
rätt, innebörden av uttrycket barnets bästa,
tvångsvård av barn, vårdnadstvister samt
barns rätt till kultur, hälsa, personlig integri-

: Shortcut Education. 267 s.)
Contman, Ulf: Commentary on
Orgalime SI 14 (Katrineholm :
Lamanica logistikservice. 188 s.)
Essen, Ulrik von: Arbete i offentlig
förvaltning (Norstedts juridik.
230 s.)
Forsman, Malin: Domännamn :
strategier och juridiska överväganden / Malin Forsman och
Jeanette Söderlund Sause (Norstedts juridik. 132 s.)
Göransson, Håkan Gabinus: Förtroendeman : en praktisk kommentar till förtroendemannalagen (3.
uppl. Åhnberg. 79 s.)
Hiort af Ornäs, Lena: Skatterätt (2.
uppl. Liber, 2013. 204 s. In nuce)
Iseskog, Tommy: Tidsbegränsade
anställningar (Norstedts juridik.
185 s.)
Kriminologi : en studiehandbok /
Caroline Mellgren, Eva Tiby, red.
(Studentlitteratur. 181 s.)

tet och skydd från kränkningar och utsatthet.
Många av bidragen avslutas med källförteckningar om man vill läsa vidare. Bokens redaktörer, Ann-Christin Cederborg och Wiweka
Warnling-Nerep, är båda knutna till Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Centret som inrättades
2012 har som övergripande syfte att skapa
en nationellt samlande forskningsplattform
för barnrättsligt inriktad forskning.
Barnrätt : en antologi / Ann-Christine Cederborg,
Wiweka Warnling-Nerep, red., Norstedts
juridik

EUROPADOMSTOLENS AVGÖRANDEN
ÖVERSÄTTS
Domstolsverket har fått i uppdrag att översätta vissa av Europadomstolens domar
till svenska. I dagsläget finns domstolens
avgöranden i fulltext bara på originalspråken
engelska och franska. En viktig anledning är
att öka tillgängligheten till domstolens praxis,
framför allt i de mål där Sverige är part och
som kan anses innehålla vägledande principer.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Morais, Luís Silva: Joint ventures
and EU competition law (Oxford
: Hart, 2013. 549 s. Hart studies
in competition law ; 6)
Påhlsson, Robert: Business taxation
in Sweden (Iustus. 184 s.)
Runesson, Eric M.: Licens till patent
och företagshemligheter i avtalsoch kontraktsrätten (Norstedts
juridik. 295 s.)
Ryding-Berg, Stefan: Statliga myndigheter : en handbok (Karnov
Group. 163 s.)
Sandberg Nilsson, Anna: Mervärdesskattens grunder / Anna
Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
(2. uppl. Sanoma Utbildning.
155 s.)
Sjösten, Mats: Vårdnad, boende
och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden
och överenskommelser (4. uppl.
Norstedts juridik. 411 s.)
Storvik, Birgitte Langset: Forvarings-

straff (Oslo : Cappelen Damm
akademisk, 2013. 217 s.)
Wallin, Lisa: Politikernas trygghetsundersökning 2013 : utsatthet
och oro för trakasserier, hot och
våld (Brottsförebyggande rådet,
2014. 72 s. Rapport / BRÅ ;
2014:9)
Wennström, Bo: Svensk polis : pusselbiten som inte passar in (Jure.
142 s.)
Wetterberg, Dag: Medierätt : en
handbok (Norstedts juridik.
165 s.)
Woxholth, Geir: Avtalerett (9. utg.
Oslo : Gyldendal akademisk.
480 s.)

LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Fakultetskurser
arrangerar tre nya
högaktuella kurser
ledda av professor
Erik Nerep

17 OKT – Aktieägaravtal och bolagsordning
En genomgång av aktiebolagets viktigaste grunddokument och dess grundläggande syfte att skapa
en i alla avseenden effektiv ordning för beslutsfattandet och driften i verksamheten.
14 NOV – Avancerad bolagsrätt
Förvärvsfinansiering, lån och
säkerheter. Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån
och säkerheter i kap 17 & 18
ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 ABL,
förvärvslåneförbudet och
samspelet mellan kap 17
& 21 ABL.
3 DEC – Makten i
aktiebolaget
En grundlig och
praktisk genomgång
av makt- och kompetensfördelning
i aktiebolaget.
Majoritet mot
minoritet.
Boka nu för att
vara garanterad plats.
Välkommen!

Erik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till
flera aktiebolagsrättsliga verk.
Foto: Nicklas Gustafsson, Arctistic.

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

Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Samfundet

Trött på trilskande it-system?
Snart kommer Saturnus 5.0.
Saturnus Advokatsystem får en ny ”motor”.
Saturnus 5.0 tas fram i samarbete med
det nyutvecklade affärssystemet Rexor.
För mer information, kontakta Rolf Myrman,
0733-55 25 90. E-post: rolf@sllop.se. www.sllop.se.

KONTORSGEMENSKAP FÖR ADVOKAT
Vi erbjuder kontorsgemenskap i fräscha och helt nybyggda
lokaler i huset Dragörkajen på Ön i Limhamn.
Kontoret ligger på fjärde våningen med en storslagen utsikt
över hamnen och Öresund. Rummet är fullt inrett med nya
möbler och dator.
I hyran ingår tillgång till bl a Internet, IP-telefoni, skrivare,
bibliotek, kök, konferens- och samtalsrum samt Paralegaltjänster.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Advokat Ewa Wressmark,
Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB,
tel 040-611 90 02 (växel) eller ewa.w@limhamnsjuristen.se

Fördjupning av
Orgalimes villkor SI 14

NYA LEDAMÖTER
DEN 4 JUNI 2014
Peter Ahlström, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
David Antonovic, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Jan Björenäs, Eversheds Advokatbyrå AB, Stockholm
Felix Boman, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Emma Dyrén, C J Advokatbyrå
AB, Stockholm
Karl Eckberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Johan Elowsson, White & Case
Advokataktiebolag, Stockholm
Sara Fahmy, Advokatfirman Defens AB, Stockholm
Anna Johansson Grahn, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm
Rebecca Gulding, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
John Gustafsson, White &
Case Advokataktiebolag, Stockholm
Niklas Hagbard, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Rashad Ismail, Juristfirman Fidelity AB, Farsta
Charlotte Jonsson, Advokatbyrån
Inger Rönnbäck, Skövde
Zanna Celayir Kanlic, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
Julia Wellander Kempff, Innerstans Advokatbyrå Kommanditbolag, Stockholm
Jennie Klingberg,Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm

Sadaf Koshiar, Advokatfirman
Allemansjuristen i Malmö,
Malmö
Lisa Granbom Koski, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Stina Larsson, Advokatfirman
Abersten HB, Hudiksvall
Jenni Laukkanen, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm
Carl Levin, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Ylva Lindahl, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala
Jessica Lindgren, C J Advokatbyrå
AB, Stockholm
Sanna Lundkvist, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm
Carl Magnus Lundqvist, Eutropius
AB, Stockholm
Alexandru-Constantin Miler,
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Anna Mirsch, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
My Muratori, Advokatfirmaet
Wiersholm AS, Oslo, Norge
Kawin Mårtensson, MAQS
Advokatbyrå Stockholm AB,
Stockholm
Diana Tomicic Nilsson, Fredersen
Advokatbyrå AB, Malmö
Maria Nisell, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm
Sara Li Olovsson, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Carl Persson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Maria Powers, Chouette advokatbyrå AB, Stockholm
Andrea Rogefors, Advokatfirman
Bo Nilsson AB, Katrineholm

En informativ och användarvänlig bok som går igenom avtalet punkt för punkt och ger många ovärderliga råd när det gäller upprättande av ett avtal
med Orgalime SI 14 som grund.
Författare är Ulf Contman som har en mångårig
och djup erfarenhet av detta område.

Prenumerera på
Tidskriften
Advokaten

575:-

Helår, 9 nr, 424 kr inkl. moms

188 sidor, text på engelska
Boken beställs på www.Industrilitteratur.jetshop.se

Studerande 106 kr inkl. moms
prenumeration@advokatsamfundet.se

Industrilitteratur AB, Box 345, 641 23 Katrineholm, 0150-133 30
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Shamim Sharifinassab, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
Finn Stenström, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Johan Stern, Ramberg Advokater
AB, Stockholm
Sara Wahlgren, Wimert Lundgren
Advokatbyrå AB, Stockholm
Amanda Wassén, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Felicia Winberg, Calissendorff &
Co Advokatbyrå KB, Stockholm
Lena Wiström, Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, Göteborg
Jessica Wretman, Brottmålsadvokaterna i Stockholm AB,
Stockholm
Anna Zilkina, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

AVLIDNA LEDAMÖTER
Bengt Elfvin, Kullavik, 8 mars
2014
Ulf G:son Lundgren, Jönköping,
25 maj 2014

Strategier och juridiska överväganden kring domännamn

REMISSÄRENDEN

NYHET: Domännamn
– Malin Forsman, Jeanette Söderlund Sause
132 s. 2014. Domännamn kan förenklat sägas vara motsvarigheten
till ett bolags fysiska adress, fast på internet. Samtidigt är det så
mycket mer. Här behandlas de rättsliga aspekterna, aktörerna,
strategier, tvistlösning och pantsättning. Vilka domännamn bör
man registrera? Vad är en domännamnsstrategi? Hur skyddar
man sina varumärken på internet? Vad gör man när ett intrång i
bolagets rättigheter upptäcks?
329 kr exkl. moms ➢ nr 978-913911389-8 ➢ nj.se

Andra intressanta böcker:
INSTITUTET
G
ENSKAPLIG FORSKNIN

FÖR RÄTTSVET

JOHAN LINDHOLM

IDROTTSJURIDIK

Bob Nilsson Hjorth
Ingrid Uggla

M

IDROTTSJURID

NGB

NORSTED TS GULA

BIBLIOT EK
NORSTEDTS JURIDIK

Beställningar:
AB Kundservice
Norstedts Juridik
90
Tel 08-598 191
106 47 Stockholm
191 00
91 Vx 08-598
Fax 08-598 191
www.nj.se
e-post: kundservice@nj.se

2014-05-14 13:24:53

2014-06-03 08:05:23

bostadsrättslagen.indd

Bostadsrättslagen, 5 u

1

.indd 1
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Idrottsjuridik
– Johan Lindholm
2014. 457 kr exkl. moms
nr 978-913901824-7 ➢ nj.se

INSTITUTET
NSKAPLIG FORSKNING
FÖR RÄTTSVETE
[CXLVIII]

G

Skadeståndslagen
En kommentar m.m.

Skadeståndslagen

OM AVRÄKNING A
AV PRIVATRÄTTSLIG
FORDRINGAR

Bertil Bengtsson
Erland Strömbäck

ISBN 978-91-39-11288-4

TREDJE UPPLAGAN

femte
upplagan

TREDJE UPPLAGAN

- 00000 -0

978-91-39-01577-2
ISBN 000-00-00
ISBN

STEFAN LINDSKO

KVIT TNING

KVITTNING

1985 utgivna doktorsav författarens år
omarbetad version
och flera viktiga
Boken är en något
stort antal rättsfall,
uppdaterats med ett
med Betalning
avhandling. Den har
beaktats. Tillsammans
n.
kvittning har också
nordiska arbeten om
en trilogi över penningkravsrätte
(2011) bildar den
att göra sig betald
(2014) och Preskription
men också ett sätt
att infria en skuld
de olika rättsliga
Kvittning är ett sätt
analyseras systematiskt
fordringar, d v s kvittför en fordring. I framställningen
med avräkning mellan
rätten att kvitta,
uppstå i samband
kan ha betydelse för
problem som kan
ett antal frågor som
vad som är massaning. Vidare behandlas
stiftelsetidpunkt,
rörande en fordrings
m m. Särskild uppmärksamhet
såsom t ex spörsmål
, panträttsliga frågor
för den praktiserande
konkursfordringar
betydelse
respektive
av stor
som kan antas vara
ägnas åt sådana frågor
norskt och
kvittning i konkurs.
länderna. Danskt,
juristen, framför allt
är likartat i de nordiska
grad.
hög
i
Rättsläget på området
därför
källmaterial beaktas
svenskspråkigt finskt
har han varit
domstolen. Dessförinnan
justitieråd i Högsta
i olika rättsvetenStefan Lindskog är
böcker och artiklar
Han har publicerat
verksam som advokat.
skapliga ämnen.

BERTIL BENGTSSON
ERLAND STRÖMBÄCK

KVITTNING

STEFAN LINDSKOG

STEFAN LINDSKOG

IK

ISBN 978-91-39-01824-7

femte upplagan

– Bob Nilsson Hjort, Ingrid Uggla
2014. 1181 kr exkl. moms
nr 978-913911428-4 ➢ nj.se

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

JOHAN LINDHOL

IDROTTSJURIDIK

hitta någon verksamhet
och det är svårt att
påverkan på
Sveriges största folkrörelse
rättsliga reglernas
för
Idrott är sedan länge
som idrotten gör. De
och ökande betydelse
stor del av samhället
men har numera stor
som omfattar en så
sett varit begränsad,
idrotten har traditionellt
rättsliga
av hur idrottsliga och
den idrottsliga verksamheten. modern och begriplig beskrivning
och skyldigheter.
bred,
Idrottsjuridik ger en
idrottsaktörernas rättigheter för professionell
som
till varandra och påverkar
den,
regler förhåller sig
relevans för såväl amatöridrott
stort antal frågor av
ärenden, avtal, anställningsförhållan
Boken behandlar ett
merchandiom processer i idrottsliga
sändningsrättigheter,
idrott, däribland frågor
sponsorrättigheter,
skadeståndsansvar,
på
straffrättsligt ansvar,
rättigheter.
både som en lärobok
doping och mänskliga
och
Idrottsjuridik användas
sing, konkurrensrätt,
till juriststudenter
ansats till ämnet kan
dels
sig
breda
sin
riktar
Genom
Boken
förstå hur
i den idrottsliga praktiken. kunskaper i juridik, men som vill
högskolenivå och
dels till
som har goda, allmänna
som råder inom idrotten, hur de
yrkesverksamma jurister
unika förhållanden
vill lära sig
på de förhållandevis
idrottsledare som
dessa ska tillämpas
idrottsutövare och
i idrottsvetenskap,
högskolestudenter
den idrottsliga verksamheten.
och forskare vid juridiska
rättsliga reglerna påverkar
verksam som lärare
andra förlag
är sedan flera år tillbaka
Han har tidigare på
JOHAN LINDHOLM
Umeå universitet.
Idrottshögskolan vid
fusk eller rättslig angelägenhet?
institutionen och vid
boken Doping, idrottsligt
idrottsjuridik, bl.a.
publicerat verk inom

JOHAN LINDHOLM

En kommentar

femte upplagan

978-91-39-11428-4
0 0- 00 - 00000 -0
ISBN
ISB N

Beställningar:
AB Kundservice
Norstedts Juridik
90
Tel 08-598 191
106 47 Stockholm
191 00
91 Vx 08-598
Fax 08-598 191
www.nj.se
e-post: kundservice@nj.se
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Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen

Förteckning över remissärenden i
vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/0675 PBL-överklagandeutredningens betänkande
Effektiv och rättssäker PBLöverprövning (SOU 2014:14)
R-2014/0687 Europeiska kommissionens förslag till direktiv
om ändringar i direktivet om
aktieägares rättigheter
R-2014/0692 Promemorian Sanktioner enligt CRD IV
R-2014/0792 Promemorian Höjning av avgifterna till brottsofferfonden
R-2014/1019 Promemorian Inkomstbeskattning, redovisning
och revision avseende Erickonsortier

uggla
nilsson hjorth •

Johanna Bergsten, Stockholm,
31 maj 2014
Gustaf Bodin, Stockholm, 1 maj
2014
Camilla Frödevik, Stockholm,
13 maj 2014
Linda Grahl, Stockholm, 1 maj
2014
Joel Gustafsson, Göteborg, 1 juni
2014
Johan Håkansson, Malmö, 5 maj
2014
Sarah Khalil, Stockholm, 25 april
2014
Margaretha Lewenhagen, Karlskrona, 19 maj 2014
Oskar Meidal, Stockholm, 29 maj
2014

Fredrik Sjövall, Stockholm,
30 april 2014
Lina Söderström, Stockholm,
18 maj 2014
Ida Andersson Wedén, Stockholm, 1 juni 2014
Gösta Westman, Lund, 1 maj 2014

NGB

Beställningar:
AB Kundservice
Norstedts Juridik
90
Tel 08-598 191
106 47 Stockholm
191 00
91 Vx 08-598
Fax 08-598 191
www.nj.se
e-post: kundservice@nj.se

NORSTEDTS JURIDIK

femte upplagan
EK
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Beställningar:
AB Kundservice
Norstedts Juridik
90
Tel 08-598 191
106 47 Stockholm
191 00
91 Vx 08-598
Fax 08-598 191
www.nj.se
e-post: kundservice@nj.se

Snabbavveckling

Kvittning, 3 u

Skadeståndslagen, 5 u

– Stefan Lindskog
2014. 1850 kr exkl. moms
nr 978-913901577-2 ➢ nj.se

– Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck
2014. 1357 kr exkl. moms
nr 978-913911288-4 ➢ nj.se

Fler titlar hittar du på

nj.se

www.bolagsratt.se
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Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 6–7 november 2014
Konferens • Bankett • Inspiration
Ett litet axplock ur årets program:
Nyheter från börsen
Magnus Billing, VD Stockholmsbörsen
Carl Bennet, styrelseordförande och
ägare Carl Bennet AB
En reformering av skiljemannalagen
Johan Munck, f.d. ordf. Högsta domstolen
Claes Lundblad, advokat
Prövningstillstånd i Högsta domstolen
Kerstin Calissendorff, justitieråd

Medias ansvar för rättsprocessen
Kerstin Skarp, vice riksåklagare
Thomas Mattsson, chefredaktör och
ansvarig utgivare Expressen
Björn Hurtig, advokat
Förhörsteknik i brottmål
Johan Eriksson, advokat
Kvalitetssäkring av brottmålsdomar
Martin Borgeke, justitieråd

Teknik, juridik och övervakningssamhället
Jon Karlung, VD Bahnhof AB
Revisorsmålen
Johnny Herre, justitieråd
Erik Nerep, professor
Statens skadeståndsansvar för
myndighetsutövning
Anna Skarhed, justitiekansler

Konferens inklusive bankett med
underhållning kostar 6 250 kr. Enbart konferens kostar 5 500 kr.
Moms tillkommer på konferensavgifter.
För mer information och anmälan: www.advokatsamfundet.se,
kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Sista anmälningsdag 6 oktober.
Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.

P.S.

Inspirerande
jubilarer

ADVOKATEN&MEDIA

IBAHRI uppmanade
båda parterna
I samband med att den
tillfälliga vapenvilan i Palestina/Gazakonflikten skulle
upphöra den 8 augusti
uppmanade IBA:s människorättsinstitut (IBAHRI)
i ett pressmeddelande
samtliga parter i konflikten
att respektera den humanitära rätten. Organisationen
uppmanade parterna att
ansluta sig till internationella rättsliga normer särskilt
avseende skillnaden mellan
”militära mål” och ”civil
egendom”.

TWITTRAT 2

FOTO: TT NYHETSBYRÅN

TWITTRAT 1

Anne Ramberg skrev på sin blogg den 25 juli om katastrofen i Palestina och om nödvändigheten att säga ifrån. Blogginlägget fick ett stort antal kommentarer och Ramberg skrev även en debattartikel i DN, som föranledde fyra repliker. Det publicerades
även en debattartikel av utrikesminister Carl Bildt, ”Varje lösning måste utgå från
att blockaden hävs”, samt en debattartikel undertecknad av ett stort antal folkrättsjurister, ”Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza”. Rambergs slutreplik,
”En humanitär katastrof med brottsliga förtecken”, publicerades den 1 augusti.

i detta nummer ägnar vi tidskriftens fokus åt att Svea hovrätt
400-årsjubilerar. Tanken är
svindlande att det har funnits
en kontinuerlig verksamhet så
länge.
I fjol så uppmärksammade vi
en annan jubilar med en lång
historia då Justitiekanslern
firade 300 år. Också det en
mycket imponerande ålder.
Och för inte allt för länge sedan (nr 4 2009) belyste tidskriften att Justitieombudsmannen
firade 200 år. Justitieombudsmannen är förmodligen Sveriges
viktigaste bidrag till rättsstatens
principer i världen. I dag finns
JO-ämbeten i mer än 130 länder.
Och 2012 firade dessutom Advokatsamfundet 125 år.
det finns all anledning att
känna en stolthet över att
Sverige är begåvat med anrika
institutioner som fortfarande är
vitala och centrala för dagens
och morgondagens samhällsbyggande. Det gäller dock att inte
ta dessa för givet och tro att de
är självklarheter; det räcker att
rikta blicken mot länder inte
långt från vårt rikes gränser för
att se hur radikalt annorlunda
allt kan te sig. Samtidigt kan
man försiktigt undra om någon
av alla de institutioner som inrättats i vår egen tid kommer att
uppleva ett 400-årsjubileum?
Tom Knutson
Chefredaktör
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