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Ledare Generalsekreteraren

Vad ska vi med Advokatsamfundet till?
”the function of bar associations to promote the rule of
law – defining the rights of lawyers, educating the public
about the rule of law” är titeln på ett anförande som FN:s
tidigare rättschef och numera co-chair i International Bar
Association’s Human Rights Institute, Hans Corell, höll i
Teheran denna sommar. Uttalandet beskriver mycket väl
några av advokatsamfundens mest centrala uppgifter i en
demokratisk rättsstat. Och som Peter Wolodarski, årets
mottagare av Advokatsamfundets journalistpris, påpekar i
sin krönika längre fram i detta nummer av tidskriften, sammanfaller advokatens och journalistens uppdrag att vara
en röst för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
I Norge har en utredning nyligen föreslagit att norska
Advokatforeningen inte ska få uttala sig i rättspolitiska
frågor. Förslaget har mötts av en befogad och kompakt
kritikerstorm. Förslaget har nu reviderats och utgången
förväntas, föga förvånande, bli att det norska advokatsamfundet, i likhet med det svenska, också i fortsättningen ska
ha möjlighet att med kraft driva rättspolitiska frågor. Den
bisarra tanken att åsikts- och yttrandefriheten inte skulle
omfatta advokatsamfunden och deras medlemmar framstår närmast som exotisk och för tankarna till främmande
länder med vilka vi inte vill jämföra oss.
Till frågan om Advokatsamfundets uppdrag på det rättspolitiska området anknyter också frågan om styrelsens och
generalsekreterarens befogenheter att driva rättssäkerhetsfrågor och andra rättsstatliga frågor. Längre fram i tidningen har en advokat skrivit en kritisk debattartikel, som
delvis berör dessa frågor. Jag ska inte i denna ledare bemöta
kritiken. Men, inlägget visar behovet av att tydliggöra
advokatsamfundens och advokaternas roll i en demokratisk
rättsstat och att ständigt erinra om denna uppgift.
internationellt pågår, bland annat inom ramen för International Bar Association och dess Human Rights Institute,
sedan lång tid ett omfattande arbete syftande till att stötta
advokatsamfunden i deras strävanden att på allvar driva
frågor om advokaters oberoende, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och rättsstatliga frågor i allmänhet. Jag har
under flera år haft förmånen att få delta i detta arbete.
Sverige brukar i dessa sammanhang glädjande nog ofta
nämnas som en förebild. Och en sak är alldeles säker. I en
av våld och förtryck präglad samtid är advokatsamfundens
ansvar och betydelse när det gäller upprätthållandet av
rättsstatliga principer och kampen för mänskliga rättighe4

ter mycket påtaglig och ökande. Detta gäller både på det
nationella och internationella planet.
I Kina, som varken kan betecknas som demokrati eller rättsstat, har den senaste månaden över tvåhundra
advokater och människorättsförespråkare förhörts,
gripits, häktats eller fängslats därför att de påtalat brister
i rättssäkerheten eller bara representerat en brottsmisstänkt klient. I vissa fall har advokaterna trakasserats för
att de åtagit sig att försvara klienter, som av den politiska
makten uppfattas som obekväma, däribland journalister,
andra advokater och människorättsaktivister. I Kina har
advokaten Pu Zhiqiang tillbringat över ett år i häkte, utan
rättegång, efter att ha deltagit i en privat sammankomst på
årsdagen av händelserna på Himmelska fridens torg. I Kina
saknas ett oberoende advokatsamfund och en oberoende
journalistkår, som kan stå upp när rättsstaten äventyras
och de demokratiska principerna hotas. De advokater, som
nu sitter frihetsberövade på obestämd tid, har ingen som
på det nationella planet för deras talan. Ansvaret för detta
faller istället på internationella advokatsamfund, enskilda
advokater och journalister.
Advokater och journalister fängslas och torteras inte
bara i Kina. Så sker på många olika håll i världen. Advokater som hindras från att utföra sina uppdrag. Advokater
som straffas för att de biträder sina klienter och journalister som sanktioneras för att de avslöjar oegentligheter.
Lagar som på olika sätt beskär den enskildes rätt till advokat införs i många länder. Yttrande- och tryckfriheten inskränks. Rättsväsendets, advokaternas och journalisternas
oberoende begränsas. Utvecklingen i Turkiet, Ryssland och
EU-medlemmen Ungern är bara några i raden av obehagliga exempel där yttrandefrihet och pressfrihet inskränks
betänkligt. Advokater och journalister har i detta läge en
viktig roll att fylla när det gäller att informera omvärlden
och att försöka påverka.
Brotten mot mänskliga rättigheter tilltar, inte sällan
i terroristbekämpningens namn. USA:s kidnappningar
av terrormisstänkta, övergrepp i hemliga fängelser och
företeelser som Guantánamo är dystra exempel på hur
tunn den demokratiska rättsstatens polityr är trots alla
vackra proklamationer om motsatsen. Den arabiska våren
har förbytts, inte till höst, utan snarare till vinter, med åtföljande begränsningar i mänskliga rättigheter. I Egypten
avkunnas dödsdomar i en omfattning som nog inte har sin
jämförelse någon annanstans. Bara förra året avkunnades
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1 600 dödsdomar, varav sju verkställts. Terrorlagstiftningen i Malaysia framstår som, försiktigt uttryckt, medeltida.
Misstänkta terrorister häktas, i princip på obestämd tid,
utan rätt att få kunskap om grunden härför och utan rätt
till att företrädas av advokat. Terrororganisationen ISIS
sprider skräck inte bara i Mellanöstern utan också i andra
delar av världen, inklusive Europa. Hur vi med bibehållen
rättssäkerhet ska kunna skydda oss mot ett ökat terrorhot är förstås en svår utmaning. Sverige är i likhet med
övriga medlemsländer i FN skyldigt att implementera den
säkerhetsrådsresolution från förra året som bland annat
handlar om kriminalisering av resande till Syrien och andra ställen för att delta i ISIS:s och andra terrororganisationers övergrepp. Behovet av insatser för att stävja detta
är tydligt. Å andra sidan kräver detta flera svåra avvägningar. Grundläggande rättsstatliga principer måste också
värnas, ett förhållande som förbudsivrarna ofta bortser
ifrån. Ett samtida exempel på detta är när man föreslår
att beviskraven för fällande brottmålsdom skall lättas.
Advokatsamfundet har en expert i den utredning som regeringen tillsatt. Vi får avvakta vad den kommer fram till.
Att lagstiftning inte ensamt kan lösa problemet med terror
och utländska stridande torde dock stå helt klart.
Flyktingfrågan är ett annat akut problem i stora delar av
världen. Över sextio miljoner människor är på flykt. Detta
ansvar är något hela Europa måste dela. EU-kommissionens initiativ är därför ett gott försök på vägen. Men, en
rad ytterligare initiativ krävs. Fler lagliga vägar in i Europa,
bättre integration och ökad samordning måste skyndsamt undersökas. Vi måste självklart vara beredda att ta
ansvar för de människor som flyr förföljelse, övergrepp
och krig. Det följer av våra folkrättsliga åtaganden. Men,
vi måste därtill vara beredda att förhålla oss till dem som
flyr fattigdom. Artikelserien i Dagens Nyheter om vår nya
underklass – de osynliga migranterna – är en tydlig och
skrämmande påminnelse om detta. Liksom SD:s senaste
reklamkampanj i tunnelbanan på temat ”vi ber om ursäkt
för att gatubilden störs av tiggare”.
rättsstatens uppgift är att skydda mänskliga rättigheter
som kommit till uttryck i konventioner och lagar. Det åligger Advokatsamfundet och dess ledamöter att medverka
härtill. I syfte att kunna fullgöra denna skyldighet ska
Advokatsamfundet också tillvarata advokaternas yrkesintressen. Samfundet är dock inte någon intresseorganisation att jämställa med en fackförening. Det handlar i första
hand om att se till att advokatens möjligheter att utföra sitt
oberoende advokatuppdrag inte beskärs och att advokater
kan företräda sina klienter på bästa sätt. Det kan handla
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om rätten att besöka häktade klienter, former för kontakter med åklagare och domstolar, rätten till substitution,
entledigande av ombud eller ersättningsfrågor. Det kan lika
väl beröra frågor om tvångsmedel mot advokatbyråer, men
även om diskriminerande skattelagstiftning. Advokatsamfundets ansvarsområden är många.
Advokatsamfundet ska vara rättsstatens vakthund i
allt från lagstiftning till rättstillämpning inom skiftande
samhällsområden. Det kan handla om asyllagstiftning,
jämställdhet, skattelagstiftning, hatbrott eller folkrättsliga frågor. Detta innefattar att i utredningar bidra med
kunskap och erfarenheter och framföra kritik när politiker
presenterar lagförslag som strider mot grundläggande
rättssäkerhetskrav samt att avge remissyttranden.
Advokatsamfundet svarar på cirka 100–120 remisser
årligen. Dessa remissvar utgör yttranden över lagstiftningsförslag på en rad olika områden. Två områden som under
senare tid varit särskilt aktuella är just terrorområdet och
asylområdet. Samfundet har i dessa fall, som framgår av
våra tidigare remissvar, intagit ståndpunkter med utgångspunkt i folkrätt, Europarätt och nationell lagstiftning.
Dessa remissvar följer en konsekvent hållning. Något skäl
att frångå de principiella ställningstaganden som tidigare
gjorts finns enligt min mening inte.
Advokatsamfundets medverkan i lagstiftningsprocessen
och i den rättspolitiska debatten är en central uppgift för
organisationen och dess generalsekreterare. Rättspolitik
handlar om allt från integritetsskydd, näthat, kriminalpolitik, konstitutionella frågor till tiggeriförbud.
Dessa områden har inte sällan ideologiska undertoner,
som ibland kan vara partipolitiskt åtskiljande. Advokatsamfundets utgångspunkt i den rättspolitiska diskursen är
de grundläggande rättsstatliga och humanitära principer
som kommer till uttryck i internationell och nationell rätt.
Inte partipolitiska hänsyn. Något som borde vara uppenbart för envar och en förutsättning för att samfundet med
integritet kan delta i detta arbete och bli respekterat för
sina åsikter. Samfundets uppgifter måste ständigt försvaras
– även mot dem som på olika plan söker angripa oss, inte
sällan med argument hämtade från osaklighetens vapen
arsenal och dimmiga tankemönster.

”Samfundets
uppgifter
måste
ständigt
försvaras –
även mot
dem som
på olika
plan söker
angripa
oss, inte
sällan med
argument
hämtade
från osaklighetens
vapenarsenal och
dimmiga
tankemönster.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Jävsinvändningen gjordes bara i 
Två advokater på en stor affärsjuridisk byrå tilldelas en
erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Uppmanas sluta göra
åldersbedömningar
Svenska barnläkarföreningen
uppmanar sina medlemmar att
sluta göra åldersbedömningar åt
Migrationsverket med hjälp av
röntgen.
Läkarna litar inte på Mig
rationsverkets värdering av
röntgenplåtarna, rapporterar
SVT. Den första juli förra året
ändrades utlänningslagen så att
barn kan få uppehållstillstånd
på grund av ”särskilt ömmande
omständigheter” i stället för som
tidigare ”synnerligen ömmande
omständigheter”.
Men många asylsökande kom
mer från länder som inte har nå
gon fungerande folkbokföring och
saknar därför identitetshandling
ar. I vissa länder är det dessutom
ovanligt att fira födelsedagar.
Om en person inte kan visa
hur gammal han eller hon är och
Migrationsverket inte tycker
att den uppgivna åldern verkar
stämma kan verket göra en me
dicinsk åldersbestämning – en
läkare gör då en handleds- och
tandröntgen och bedömer utifrån
röntgenbilderna personens ålder.
Men svenska barnläkare anser
att röntgen är en ovetenskaplig
metod för att avgöra hur gammal
en person är. Ungdomar mognar
i olika åldrar. De jämförelseta
beller som finns är dessutom
baserade på västerlänningar,
inte exempelvis personer från
Somalia, ett land som många
ensamkommande flyktingbarn
kommer ifrån.
Tidskriften Advokaten skrev
om trovärdighetsbedömningar i
nr 1 2015.
6

Bakgrunden till disciplinärendet handlar om patentlicensavtal mellan ett bioteknikföretag

uppstod, där X Ltd företräddes av bland andra advokat C,
medan advokaterna A och B var
svenska lokalombud för Y AB.
hösten 2014 bestämde parterna
att genomföra en medling. Två
dagar efter medlingssammanträdet, där Y AB lämnade ett
förlikningserbjudande, skrev
advokaterna A och B till advokat
C och hävdade att advokat C och
advokatfirman Q var förhindrade att företräda X Ltd på grund
av jäv. Jävet bestod i att advokat

C skulle ha företrätt Y AB när
licensavtalet togs fram 1988.
Enligt Y AB företrädde advokat
C och hans dåvarande principal
en investerargrupp som via
holdingbolaget Y Intressenter
AB – där bland annat X Ltd och
dess ägare V och W ingick – ville
köpa Y AB från dess dåvarande
ägare. Y AB hävdade att advokat
C då agerade i alla investerares,
även Y AB:s, intresse.
Advokaterna A och B har
förklarat att Y AB inte är berett
att kommunicera med X Ltd och

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2015
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Nämndens bedömning
och beslut

Vad först angår Y AB:s anmälan
mot advokaten C om att denne på
grund av intressekonflikt skulle vara
förhindrad att företräda X Ltd samt
V och W i den aktuella tvisten mel
lan X Ltd och Y AB gör nämnden
följande bedömning.
När det gäller upprättandet av
licensavtalet under år 1988 har
det inte i utredningen framkommit några tillförlitliga uppgifter om att advokaten C eller

hans principal på advokatfirman
R skulle ha biträtt andra än X
Ltd och dess ägare. Härtill
kommer att advokaten C under
åren därefter, cirka 25 år, fortlöpande biträtt X Ltd samt V och W
i frågor om licensavtalet med Y AB
som motpart utan någon invänd
ning från Y AB:s sida förrän i de
cember 2014. Den befattning med
andra frågor – i huvudsak av admi
nistrativ natur – som advokaten C
haft under åren 1988–1992 och som
berört Y Intressenter AB och/eller
Y AB har inte inneburit ett biträde

till Y AB av sådan art som medför
jäv för honom och advokatfirman
Q att i den aktuella tvisten rörande
licensavtalet företräda motpart till
Y AB.
Enligt nämndens mening föreligger således inte något hinder
på grund av jäv för advokaten C
och advokatfirman Q att företräda
X Ltd samt V och W i tvisten
med Y AB angående licensavtalet.
På grund av det anförda föranleder Y AB:s anmälan inte någon
åtgärd.
Vad därefter angår det av sam-
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Barnläkarna anser att röntgen är en
ovetenskaplig metod för att avgöra hur
gammal en person är.

De två advokaterna försökte
påverka motparten i en tvist
och motpartens advokat på ett
otillbörligt sätt. De försökte
förhala en lösning av tvisten och
försvåra för motparten att ta
tillvara sina intressen genom att
ogrundat invända att motpartsadvokaten var jävig och därför
vägra förhandla med motparten. Det framgår av disciplinnämndens beslut.
Bioteknikföretaget X Ltd
ingick år 1988 ett patentlicensavtal med Y AB, tillverkare av
medicinsk analysutrustning, om
royalty på försäljning av produkter som bygger på en uppfinning
av X Ltd:s ägare V och W. Sedan
1988 har X Ltd och dess ägare
anlitat advokat C för juridiskt
biträde, bland annat för rådgivning om licensavtalet.
X Ltd begärde 2012 revision
av royaltybetalningarna enligt
licensavtalet, eftersom X Ltd
misstänkte att redovisning och
betalningar inte var korrekta.
Medan revisionen pågick såldes
aktierna i Y AB 2013 till ett annat
företag. Därefter uppstod oenighet om revisionen, och Y AB
drog ner royaltybetalningarna
med 95 procent utifrån sin tolkning av licensavtalet. En tvist
om tolkningen av licensavtalet

Nyheter

syfte att försvåra för motparten
ningen är att hindra honom från
att avge vittnesmål i tvisten och
därmed justera processläget till
Y AB:s fördel i en tvist som rör
mycket stora belopp.

och en tillverkare av medicinsk analysutrustning.

dess ägare, om de företräds av
advokatfirman Q, och har vägrat
kommunicera med advokat C
om tvisten.
advokatsamfundets styrelse
tog upp ett disciplinärende mot
advokaterna A och B utan anmälan. Ärendet gällde bland annat
frågan om de i processtaktiskt
syfte hade förhindrat motpartsombudet att utföra sitt uppdrag
med allvarlig olägenhet för motpartsombudets klient. Senare
gjorde X Ltd och dess ägare en

anmälan mot advokaterna A och
B. De påstod att advokaterna
hade agerat otillbörligt genom
ogrundade jävsinvändningar
mot advokat C och genom vägran att förhandla med advokat
C eller någon annan advokat vid
advokatfirman Q.
Y AB har också anmält advokat C för att han har företrätt X
Ltd i tvisten med Y AB trots att
var förhindrad på grund av jäv.
Advokat C har tillbakavisat
påståendet om jäv, och har
anfört att syftet med jävsinvänd-

disciplinnämnden finner i sitt beslut att advokat C inte biträdde
några andra än X Ltd och dess
ägare då licensavtalet upprättades 1988. Dessutom har advokat
C under mer än 25 år efter att
licensavtalet ingicks fortlöpande
biträtt dem utan att Y AB har
haft några invändningar förrän i
december 2014. Enligt nämnden
finns det alltså inte något hinder
på grund av jäv för advokat C
och advokatfirman Q att fortsätta företräda X Ltd.
Disciplinnämnden menar att
utredningen ger grund för påståendet att advokaterna A och
B har gjort jävsinvändningen
uteslutande i syfte att förhala
en lösning av tvisten eller för att
försvåra för motparten att ta till
vara sina intressen, och riktar
kritik mot advokaterna A:s och
B:s vägran att förhandla med X
Ltd och dess ägare.
disciplinnämnden anser att
advokaterna A och B har försökt
påverka motparten och motpartens ombud på ett otillbörligt
sätt genom att vägra förhandla
med motparten och genom det
skäl de har uppgivit för att vägra
förhandla, och tilldelar båda
advokaterna erinran. 

På grund av beslutets omfång publiceras det i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats under Disciplinärenden.
fundets styrelse upptagna ärendet
mot advokaterna A och B samt
X Ltd:s med flera anmälan mot
dem innebär dessa ärenden an
märkningar avseende bland annat
otillbörlig påverkan av motparts
ombudet och motparten genom
ogrundad jävsinvändning kombi
nerat med vägran att förhandla
med motpartsombudet samt att
i processtaktiskt syfte förhindra
motpartsombudet att utföra sitt
uppdrag med allvarlig olägenhet för
dennes klient. Advokaterna A och B
har tillbakavisat samtliga anmärk
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ningar och redovisat sina skäl för
vidtagna åtgärder.
Enligt nämndens mening finns
det enligt vad som framkommit i
utredningen grund för att hävda
att advokaterna A och B gjort jävs
invändningen uteslutande i syfte
att förhala en lösning av tvisten
eller att försvåra för motparten
att ta tillvara sina intressen. Med
hänsyn härtill kan kritik framföras
mot advokaterna A:s och B:s vägran
att fortsätta att förhandla med X
Ltd samt V och W så länge dessa
företräds av advokaten C. Genom

sin vägran att förhandla med mot
parten och det uppgivna skälet till
denna vägran anser nämnden att
advokaterna A och B har försökt
påverka motparten och motparts
ombudet på ett otillbörligt sätt.
Härigenom har de åsidosatt sina
plikter som advokater.
Nämnden tilldelar därför envar av
advokaterna A och B erinran enligt
8 kap. 7 § andra stycket rättegångs
balken.
I övrigt föranleder inte ärendena
mot advokaterna A och B någon
åtgärd.

Användningen av häktning ska minskas.

Så ska färre häktas
och isoleras
I syfte att minska användningen
av häktning och motverka isole
ring av häktade har regeringen
beslutat om tre utrednings- och
kartläggningsuppdrag. En sär
skild utredare ska lämna förslag
som syftar till att minska använd
ningen av häktning och restrik
tioner. Utredaren ska bland annat
överväga nya former av straff
processuella tvångsmedel som
alternativ till häktning, överväga
tidsfrister för användningen av
häktning och restriktioner, iden
tifiera åtgärder för att begränsa
restriktionsanvändningen och
motverka isoleringen av häktade.
Brottsförebyggande rådet
(Brå) ska kartlägga situationen
i häkte. Syftet är att ge ökad
kunskap om hur häktning och
restriktioner används och hur
isoleringsbrytande åtgärder til�
lämpas. I uppdraget ingår att
utifrån kartläggningen redovisa
eventuella identifierade hinder
för en human, säker och effektiv
häktesverksamhet samt vid be
hov ge förslag på hur verksam
heten kan utvecklas.
Statskontoret har fått i upp
drag att utreda om hanteringen
av forensiska undersökningar
behöver göras effektivare för att
bidra till kortare häktningstider.
I uppdraget ingår att granska
beställningarna av forensiska un
dersökningar och att kartlägga
handläggningstiderna för under
sökningarna i förundersökningar
där den misstänkte är häktad,
att analysera vilka faktorer som
påverkar handläggningstiderna,
samt att lämna förslag på åt
gärder som kan bidra till kortare
handläggningstider för foren
siska undersökningar i ärenden
med häktade personer.
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Nyheter
Tillfället gör tjuven
visar prisade forskare
Den fysiska miljön påverkar san
nolikheten för om brott begås.
De brittiska kriminologerna
Ronald V. Clarke och Patricia
Mayhew, som tilldelats Stock
holmspriset i kriminologi, har
med sin forskning bidragit till
insikten om att det inte bara är
sociala och psykologiska faktorer
som får människor att begå eller
avstå från att begå brott, den fy
siska utformningen av miljön har
också betydelse. Karaktären på
gatumiljön och byggnader, eller
tillgängligheten till värdefulla
föremål, kan till exempel påverka
sannolikheten för att ett brott
begås.
Clarkes och Mayhews arbete
har bidragit till utvecklingen och
tillämpningen av så kallad situa
tionell brottsprevention inom
både offentlig och privat sektor.
De båda kriminologerna har vi
sat att enkla brottsförebyggande
åtgärder ofta kan vara mycket
effektiva. Deras arbete har med
fört att brott som inbrott, bilstöl
der och rån har minskat kraftigt
på flera håll i världen – inte minst
i Sverige.
Clarke och Mayhew tog emot
Stockholmspriset i kriminologi
den 9 juni i samband med The
Stockholm Criminology Sympo
sium, som årligen arrangeras av
Brottsförebyggande rådet (Brå).
Stockholmspriset är ett interna
tionellt pris som har instiftats
med stöd av Justitiedeparte
mentet och Torsten Söderbergs
stiftelse.
Prissumman är en miljon
kronor.

Registret är olagligt och bryter mot regler i såväl gamla och nya polisdatalagen som personuppgiftslagen.

DI riktar skarp kritik mot
polisens kvinnoregister
Datainspektionen (DI) riktar
allvarlig kritik mot Södertörnspolisens register över
kvinnor som har utsatts för
våld i nära relationer. Polisen
beordras att omgående sluta
använda registret.
Personer som inte själva är
misstänkta för brott har varit
registrerade i polisens kriminalunderrättelseverksamhet
under lång tid, ibland tio år.
– Registret är olagligt och bryter
mot regler i såväl gamla och nya
polisdatalagen som personupp-

giftslagen. Därför förelägger vi poolika diagnoser är i sig kränk
lisen att omgående sluta använda
ande. Dessutom får känsliga
registret, säger Datainpersonuppgifter bara
spektionens generaldirekregistreras om det är
tör Kristina Svahn Starrsjö
absolut nödvändigt,
i ett pressmeddelande.
säger Kristina Svahn
I registret finns känsStarrsjö.
liga personuppgifter om
till exempel hälsotilldatainspektionen bestånd. Enligt Datainspekordrar polisen att inte
tionen framgår inte om
använda registret mer.
Kristina Svahn
Starrsjö.
uppgifterna om hälsa är
Men det ska inte raderas,
hörsägen eller utlåtande
då det kan behövas för
av läkare eller andra experter.
framtida utredning och pröv– Att utan medicinsk eller
ning av ansvar och rättsliga
annan relevant kunskap slå fast
anspråk.

Den fysiska miljön påverkar sannolikheten för om brott begås, visar prisade
forskare.
8

förra året polisanmäldes 6 270
hatbrott i Sverige. Det är en uppgång med 14 procent sedan 2013
och det högsta antalet någonsin,
visar färsk statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).
Huvuddelen av de anmälda
hatbrotten, 69 procent, bedöms ha främlingsfientliga eller
rasistiska motiv. Mest ökade
anmälningarna av brott som
hade kristofobiska motiv, med

75 procent på ett år. Anmälningarna av hatbrott med islamofobiska och antisemitiska motiv
ökade också markant mellan
2013 och 2014 med 50 respektive 38 procent. Anmälningar
som rör sexuell läggning låg
däremot på samma nivå 2014
som ett år tidigare och har minskat med knappt en femtedel de
senaste fem åren.
Trots att en polisutredning

påbörjades i 59 procent av de
anmälda hatbrotten klarades
endast 5 procent upp. En möjlig
förklaring till den låga uppklarningsprocenten är, enligt
Brå, att många hatbrott begås
av okända personer på allmän
plats och det gör det svårt att
knyta en gärningsperson till
brottet.

Läs hela rapporten
”Hatbrott 2014”.
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Rekordmånga hatbrott polisanmäldes förra året

Nyheter

God stämning vid
årets fullmäktigemöte
Att Advokatsamfundets
ekonomi är positiv och stark
kunde Advokatsamfundets
vice ordförande Dick Lundqvist konstatera på årets
fullmäktigemöte.
Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte utdelades Advokatsamfundets journalistpris. Årets
pris gick till DN:s chefredaktör
och ansvarige utgivare Peter
Wolodarski. Journalistpriskommitténs motivering löd: ”I en tid
när kvalitetsjournalistiken blir
allt mer trängd väljer Wolodarski att gå emot strömmen
genom att erbjuda utrymme åt
framstående skribenter, som
behandlar och belyser ämnen
av stor rättspolitisk betydelse.
Därutöver lämnar Wolodarski i
sin egen skrivande gärning värdefulla bidrag till diskussionen
om demokratins och rättsstatens villkor.”
– det känns hedrande och
väldigt roligt att få detta pris.
Och att det inte bara handlar om
mig utan om Dagens Nyheter
och den journalistik som vi står
för, sade Peter Wolodarski och
tillade:
– Påfallande ofta tangerar
det journalistiska arbete som
jag och många på redaktionen
bedriver det som ni ägnar er åt
i er vardag – frågor som rör den
svenska rättsstaten.
Som exempel angav han DN:s
avslöjande om Skånepolisens
olagliga registrering av romer.
(Läs mer i gästkrönikan på
s. 18.)
Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson gjorde i
sitt anförande en internationell
Advokaten Nr 6 • 2015

godo, att tillvarata advokaternas
yrkesintressen samt att värna
om ett enat samfund.
Anne Ramberg påminde om
Advokatsamfundets ändamål
enligt 1 § i samfundets stadgar
och om samfundets viktiga roll i
att värna rättsstaten.
– Syftet är att vi ska vara ett
starkt, oberoende advokatsamfund som kan ta den rättspolitiska striden, sa hon.
Vice ordförande Dick Lundqvist konstaterade sedan att
Advokatsamfundets ekonomi är
positiv och stark.
– Påfallande ofta tangerar det journalistiska arbete som jag och många på redaktionen bedriver det som ni ägnar er åt i er vardag – frågor som rör den svenska
rättsstaten, menade årets pristagare Peter Wolodarski.

Stämingen var mycket positiv på årets fullmäktigemöte.

utblick och konstaterade att
advokaters verksamhet ifrågasätts i ett antal länder. Han är
bland annat mycket kritisk till
det förslag till en ny advokatlag
som har lämnats av en statlig
utredning i Norge. Enligt förslaget ska en extern kontrollkommitté vart tredje år uttala sig om
det norska advokatsamfundets
agerande och regelefterlevnad.
Bengt Ivarsson tog upp de
problem och ingrepp i verksamheten som advokater i många
länder erfar.

– Det är möjligt att man har
liknande kommittéer i till exempel Nordkorea, men för mig
låter detta väldigt främmande
och statskontrollerande, sa
Bengt Ivarsson.
därefter summerade Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg samfundets
uppgifter: att garantera att det
finns en hög professionalism
och etik hos advokatkåren, att
se till att advokaters erfarenheter kommer rättssamhället till

dick lundqvist avgick efter två
år som Advokatsamfundets vice
ordförande. Ny vice ordförande
i Advokatsamfundet är Christer
Danielsson. Han är också ordförande i Advokatsamfundets
journalistpriskommitté. Bengt
Ivarsson omvaldes samtidigt till
ordförande i Advokatsamfundet.
Fullmäktige beslutade att årsavgiften höjs med 500 kronor
till 5 300 kronor per år. Det huvudsakliga skälet till höjningen
är inrättandet av en konsumenttvistnämnd, som tidigast träder
i kraft den 1 januari 2016. Beslut
fattades samtidigt om att ser
viceersättningen höjs med 1 200
kronor till 6 800 kronor per år.
Höjningen är helt hänförlig till
de stigande försäkringspremierna.
årets advokatfullmäktigemöte
ägde rum i Näringslivets hus i
Stockholm. Fullmäktige avslog
slutligen en motion som går ut
på att ordförande i Advokatsamfundet ska arvoderas för sitt
uppdrag.
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Nyheter

Bergwallkommissionen
presenterade utredning
Den 5 juni presenterade Bergwallkommissionen sin utredning. Utredaren Daniel Tarschys
har tillsammans med fem experter haft i uppdrag att utreda
och redovisa rättsväsendets och
vårdens agerande i samband
med de brottmålsprocesser som
ledde till att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, blev dömd
för åtta mord. Uppdraget omfattar även advokaters och sakkunnigas agerande i samband med
de aktuella processerna.
Kommissionen har inte kunnat identifiera några avgörande systemfel, men menar att
Särskilda utredaren professor Daniel Tarschys vid Bergwallkommissionens pressträff på Rosenbad i Stockholm. I den slutrapport
som Bergwallkommissionen lämnade över till regeringen konstateras bland annat att ett grupptänkande i utredningarna bidrog
många misstag begicks under
till att Sture Bergwall kunde fällas för åtta mord, vilka han senare friades från.
processerna.
Enligt Bergwallkommissionen
finns det fyra huvudförklaringar
åt rättspsykiatrin och betonar
är övertygande. Men, det är en
fallen vara extra uppmärksam
till det som hände i fallet:
vikten av objektivitetsprincipen
dyster läsning.”
och tillse att klientens intresse
1. Bergwalls egna uppgifter.
i rättsväsendet.
Rapporten tydliggör, enligt
också från formella och objek2. Den särskilda hänsyn som
Advokatsamfundets generalRamberg, faran med poliser och
tiva utgångspunkter tillvaratas.
framför allt under förundersekreterare Anne Ramberg sa
åklagare som är besjälade av
Advokaten måste vara lyhörd
sökningarna togs till Bergwalls
till TT att hon tycker att komen förklaringsmodell och som i
för vad klienten uppger och
särart och beteende.
missionens slutsatser är rimliga.
detta fall omsorgsfullt åsidosatte
samtidigt tydligt ange att det är
3. Den starka kontinuiteten
Anne Ramberg konstaterar
objektivitetsprincipen. Hon konåklagaren som har bevisbördan.
i gruppen runt Sture
att en advokat har
staterar att det är synnerligen
Alldeles oavsett vilken inställBergwall, som kan ha
absolut
lojalitetsplikt
angeläget
att
objektivitetsprincining klienten har till åtalet. I
LÄS MER
bidragit till att kritiska
mot
sin
klient
och
inte
pen
upprätthålls.
den meningen måste advokaten
Bergwall
tankar inte kom fram i
någon skyldighet att
alltid vara uppmärksam på att
kommissionens
betänkande,
tillräcklig omfattning.
ifrågasätta sin klients
advokatsamfundet inledde för
aldrig passivt medverka till att
SOU 2015:52
4. Att den kontraversion. Hon tror att
två år sedan ett arbete med att
en oskyldig blir dömd, även om
diktoriska principen,
advokaterna i procesta fram en vägledning när det
denne uppger sig vara skylbalansen mellan åtal och förserna mot Bergwall förleddes i
gäller att företräda svaga kliendig. Kommissionen anser att
svar, uteblev vid rättegångarna.
likhet med alla andra.
ter. Den fastställdes av styrelsen
Advokatsamfundet ska fortsätta
Advokaterna förhöll sig relativt
i januari. Den beskriver olika
detta arbete. Enligt Ramberg
passiva i lojalitet med sin klient,
anne ramberg kommenterade
etiska dilemman som advokaär det något som är lätt att
medan åklagaren inte lade
även utredningen på sin blogg:
ten, inte sällan ställs inför, när
efterkomma inom ramen för det
tillräcklig vikt vid bevisningens
”Det är en förtjänstfull prohan företräder psykiskt sjuka,
löpande etikarbete som bedrivs,
svagheter och tänkbara alternadukt, som håller hög kvalitet.
barn eller andra utsatta klienter.
bland annat genom kostnadsfria
tiva förlopp.
Den är välskriven, konkret,
Sådana uppdrag ställer särskilda
etikutbildningar, disciplinnämnKommissionen tror att mer
systematisk och tydlig. Analykrav. Utan att åsidosätta lojalidens verksamhet och styrelsens
uppmärksamhet behöver ägnas
sen, slutsatserna och förslagen
tetsplikten måste advokaten i de
tillsyn.
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Många misstag i processerna,
men inga systemfel, finner
kommissionen.

Nyheter

Psykiatrimålsrutiner skapar etiska problem
Förvaltningsrätterna skickar
dokument i mål om psykiatrisk tvångsvård till advokater
innan de vet om advokaten
åtar sig biträdesuppdraget.
Det kan skapa stora etiska
problem för advokaterna.

FOTO: ISTOCK

Sveriges förvaltningsrätter har infört nya rutiner vid förordnande
av offentliga biträden i mål enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Förfrågan om förordnande som
offentligt biträde skickas till advokaten med e-post tillsammans
med handlingarna i målet – utan
att advokaten dessförinnan har
kontaktats och förklarat sig villig
att åta sig uppdraget.
Därmed kan det till exempel
hända att en advokat får känslig
information som rör motparter
i andra ärenden skickad till sig,
vilket leder till att advokaten
drabbas av svårlösta etiska
problem.
Advokatsamfundet har skrivit
till lagmännen i alla landets förvaltningsrätter. I brevet påtalar
Advokatsamfundet att den ordning domstolarna tillämpar när
de förordnar offentliga biträden
i tvångsvårdsmål inte är godtagbar, och att rutinerna omgående
måste ändras.
I skrivelsen framhåller Advokatsamfundet att de advokat

etiska reglerna är omfattande
fall ställs advokaten inför svåra
och mycket detaljerade.
avvägningar.
Bland annat måste advokaSom huvudregel måste advoten pröva om det finns någon
katen underrätta sin klient om
intressekonflikt innan ett uppinnehållet i informationen som
drag antas. Det kan finnas en
domstolen har skickat. Det kan
intressekonflikt om advokaten
innebära att uppgifter av känslig
biträder motparten eller har
karaktär får en spridning som
gjort det tidigare. Om det finns
inte är avsedd. Advokaten kan
en intressekonflikt eller om det
även tvingas lämna en befintlig
finns risk för en intressekonflikt,
klient på grund av innehållet i
får advokaten inte anta det
informationen.
erbjudna uppdraget.
Att domstolen skickar
Om advokahandlingar i
LÄS MER
ten har antagit
målet innan
Läs mer om intressekonflikter
ett uppdrag,
advokaten har
samt om avböjande och från
men senare
accepterat ett
trädande av uppdrag i Väg
finner någon
uppdrag kan
ledande regler om god advokatsed,
avsnitt 3 Avböjande och från
omständighet
alltså skada
trädande av uppdrag.
som medför
både den peratt advokaten
son som förskulle ha varit skyldig att avböja
ordnandet avser och advokatens
uppdraget, måste advokaten
befintliga klienter.
som huvudregel frånträda sitt
Advokatsamfundet fordrar
uppdrag.
därför att förvaltningsrätterna
Om domstolen skickar över
omedelbart måste återgå till
dokumentation i ett mål till en
en ordning som innebär att
advokat innan advokaten har
domstolen först kontaktar den
antagit uppdraget, kan därmed
berörda advokaten med förfråstora etiska problem och kongan om ett visst uppdrag. Innan
flikter uppkomma.
domstolen erhållit bekräftelse
I brevet till förvaltningsrätterpå att advokaten eller den biträna nämner Advokatsamfundet
dande juristen har möjlighet att
som exempel, att en advokat får
åta sig uppdraget för just den
del av mycket känslig informaklienten, ska någon dokumentation om en motpart till en klient
tion inte skickas över, skriver
i ett vårdnadsmål. I ett sådant
Advokatsamfundet.

När advokater får sekretessbelagda dokument från domstolen innan de antar biträdesuppdrag, kan det skada klienter och andra.
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Advokatsamfundet befarar att de fasta
avgifterna i många fall kommer att
få en avskräckande effekt för mindre
företag att vidta rättsliga åtgärder i
fall där de har grundad anledning att
göra det.

Samfundet kritiskt
till avgiftssystem
Advokatsamfundet är kritiskt till
det avgiftssystem som föreslås
för den enhetliga europeiska pa
tentdomstolen.
Domstolens budget ska finan
sieras med domstolens egna
finansiella intäkter. Domstolens
förbredande kommitté har nu
lämnat förslag till domstolsav
gifter samt vissa takbelopp för
ersättning för rättegångskostna
der. De fasta utgifterna utgörs
av en grundavgift på 11 000
euro och en tilläggsavgift, som
baseras på tvistens värde. Til�
läggsavgiften ligger på mellan 0
och 220 000 euro.
I ett remissyttrande konsta
terar Advokatsamfundet att de
föreslagna avgifterna är bety
dande för inledande av talan.
Samfundet skriver att det är
svårt att överblicka hur systemet
kommer att fungera och att det
torde föreligga en stor risk för
att systemet kan missgynna små
och medelstora företag. Advo
katsamfundet ser en fara i att
de fasta avgifterna i många fall
kommer att få en avskräckande
effekt eller ses som ett hinder för
mindre företag att vidta rättsliga
åtgärder i fall där de objektivt
sett har grundad anledning att
göra det.
Sammantaget anser Advokat
samfundet att den ringa förutse
barhet som förslaget innebär ut
gör starka betänkligheter utifrån
ett rättssäkerhetsperspektiv.
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Världen
Höjda domstolsavgifter
i Storbritannien kritiseras
Den brittiska regeringen
planerar att kraftigt höja
domstolsavgifterna.
Den engelska advokatorganisa
tionen Law Society är kritisk till
förslaget, rapporterar den eng
elska advokattidningen The Law
Society Gazette.
Enligt planerna ska bland an
nat maximibeloppet för mål som
rör penningfordringar höjas från
10 000 pund till 20 000 pund.
För närvarande uppgår avgiften
till 5 procent av värdet på for
dran, men som mest till 10 000
pund.
Enligt förslaget fördubblas
även avgifterna i immigrationsoch asylkammaren. Det skulle
också bli en allmän höjning med
10 procent för ett stort antal av
gifter i tvistemål.
Ärenden som rör personskada
eller medicinsk felbehandling
undantas dock från de högsta
avgifterna och personer med
begränsade medel kommer att
betala lägre avgifter.
De höjda avgifterna skulle
totalt generera uppskattningsvis
över 100 miljoner pund per år.
Extrainkomsten är, enligt dom
stolsminister Shailesh Vara, nöd
vändig för att landets ekonomi
ska komma på fötter igen.
Jonathan Smithers, ordförande
för engelska Law Society, är
kritisk till de planerade avgifts
höjningarna och anser att de kan
likställas med att sälja rättvisa
som en handelsvara och lämna
den utom räckhåll för många
vanliga människor.

CCBE anser att advokatsekretessen är allt mer hotad.

Nederländerna måste sluta
avlyssna advokater
Tingsrätten i Haag har slagit
fast att underrättelsetjänstens avlyssning av advokaters
kommunikation med klienter
är en kränkning av de grundläggande rättigheterna. Den
nederländska staten föreläggs
att avbryta all avlyssning av
kommunikationen.
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), advokatfirman Prakken d’Oliveira och
den nederländska sammanslutningen av brottmålsadvokater
(NVSA) har vunnit ett mål mot

den nederländska staten om
avlyssning av advokater.
I domen, som meddelades
den 1 juli, konstaterar domstolen att en klients möjlighet att
förtroligt kunna kommunicera
med sin advokat är en grundläggande rättighet som för närvarande kränks av Nederländernas
avlyssningspolitik. Domstolen
förelägger den nederländska
regeringen att avbryta all avlyssning mellan advokater och deras
klienter inom sex månader.
Den nederländska staten har
också sex månader på sig att

inrätta ett oberoende organ som
ska förhindra eller stoppa att
samtal mellan advokater och
deras klienter avlyssnas.
CCBE:s ordförande Maria
Śla˛zak välkomnar domen.
– Den grundläggande principen om sekretess mellan
advokat och klient är allt mer
hotad av skäl som inte alltid
klargörs för allmänheten. Vårt
mål är att sätta stopp för godtycklig avlyssning och att tydligt
begränsa avlyssningen av privat
kommunikation, säger hon i ett
pressmeddelande.

Den internationella advokatorganisationen IBA lanserar
en ny mobilapp som ska göra
det lättare att dokumentera
brott mot mänskliga rättigheter.

Law Society är kritiskt till förslaget att
kraftigt höja domstolsavgifterna.
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Det har hittills inte varit möjligt
att säkerställa att ett filmklipp
som publiceras i exempelvis
sociala medier inte har manipulerats, det har inte heller

med säkerhet gått att avgöra
exakt var filmningen har ägt
rum. Filmerna har därför inte
självklart kunnat användas som
bevismaterial.
Nu kan alla som har en smartphone med Android som operativsystem ladda ner appen ”Eye
witness to atrocities” och på så
sätt bidra till att ansvariga för
folkmord, brott mot mänskligheten, tortyr och krigsförbrytelser

ställs inför rätta. Enligt IBA går
det att använda filmklipp som
har filmats med hjälp av appen
som bevis i domstol, eftersom
appen automatiskt bland annat
registrerar gps-koordinater
och vilken tid och vilket datum
filmningen ägde rum.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg sitter
i styrelsen för den stiftelse som
äger och driver projektet.
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IBA lanserar mobilapp för att bekämpa människorättsbrott

Världen

Europadomstolen: Rätt att döma
italiensk advokat för förtal
Det var rätt av italienska domstolar att döma en advokat för
förtal, sedan han i en skrift
spridit kritik om en domare.
Advokatens yttrandefrihet
kränktes inte, konstaterar
Europadomstolen i ett färskt
avgörande.
En italiensk advokat skrev i
september 2001 till Högsta
rättsrådet i landet och klagade
över hur en domare hade agerat
i tingsrätten. Därefter skickade
han en skrivelse med samma
innehåll som i brevet till flera
domare. I skrivelsen, där domarens namn inte angavs, beskrev
advokaten på vilket sätt han
ansåg att domarens agerande
hade varit oacceptabelt. Domaren ska, enligt advokaten, bland
annat ”uppsåtligen ha begått
misstag genom illvilja och grov
vårdslöshet eller på grund av
bristande engagemang”.
domaren anmälde advokaten
för förtal och förolämpning. I
februari 2005 dömde Genuas
tingsrätt advokaten till fyra
månaders fängelse för förtal och

därför med böter på 400 euro.
Advokaten förpliktigades även
att ersätta domaren med 15 000
euro för den ideella skada domaren lidit.
I november 2008 avvisade den italienska kassationsdomstolen advokatens överklagande.

Europadomstolen fann att det var berättigat att döma advokaten för förtal
och att domen inte innebar en kränkning av advokatens yttrandefrihet.

förolämpning. Domstolen ansåg
att advokaten hade gått får långt
när han hävdat att domaren
”uppsåtligen” hade begått
misstag och att detta var en grov
förolämpning.
Advokaten överklagade
tingsrättens dom till Genuas
hovrätt, som i en dom från mars
2007 fastslog att ”i avsaknad av
brottsanmälen kunde inte åtal
väckas för förolämpning”. Det
fängelsestraff som advokaten
dömts till i tingsrätten ersattes

Advokaten vände sig då till
Europadomstolen, där han
åberopade artikel 10 om
yttrandefrihet i Europakonventionen. Den 30 juni meddelade
Europadomstolen att det var
berättigat att döma advokaten
för förtal och att domen inte
innebar en kränkning av advokatens yttrandefrihet. Domstolen konstaterade att advokaten
inte hade försökt att säkerställa
om anklagelserna, som spridits
i skriften, om att domaren hade
agerat felaktigt var sanna. Europadomstolen fann att domen
mot advokaten rimligen kunde
betraktas som ”nödvändig i ett
demokratiskt samhälle” för att
skydda andra människors rykte
och för att bibehålla domarkårens auktoritet och opartiskhet.

Estnisk nyhetsportal fälls för läsarkommentarer
De estniska domstolarna bröt
inte mot yttrandefriheten
när de fällde en nyhetsportal
för kränkande och hotfulla
läsarkommentarer i samband
med en nyhetsartikel. Det slår
Europadomstolen fast.
Det estniska företaget Delfi
AS, som driver den kommersiella nyhetsportalen, vände
sig till Europadomstolen efter
att nationella domstolar dömt
företaget att betala 320 euro i
skadestånd för kränkande läsarkommentarer som publicerades
om färjerederiet Estonia och
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dess ägare i kommentarsfältet
till en nyhetsartikel 2006.
På uppmaning av rederiets
jurister tog Delfi bort kommentarerna ungefär
sex veckor efter
att de publicerats.
Fallet gällde därför
nyhetsportalens
ansvar för tidigare
publicerade hatiska
kommentarer gjorde av kända
eller anonyma läsare.
Det är första gången som
Europadomstolen har tagit ställning till en nyhetsportals ansvar
för läsarkommentarer.

Europadomstolen, som
prövade fallet i stor kammare,
gav de estniska domstolarna
rätt och ansåg inte heller att
Estland hade brutit
mot artikel 10 i
Europakonventionen
– rätten till yttrandefrihet. Att Delfi, utan
dröjsmål, tog bort de
kränkande inläggen i
kommentarsfältet när de påtalades var otillräckligt. Domstolen
ansåg inte heller att bötesbeloppet om 320 euro var orimligt
högt för Delfi, en av de största
internetportalerna i Estland.

Allt fler kvinnor
i kinesiska fängelser
Antalet kvinnor som av
tjänar straff i kinesiska
fängelser har ökat med
46 procent på 11 år.
I slutet av juni 2014 avtjänade
103 766 kvinnor straff i kinesiska
fängelser. Det är en ökning med
46 procent sedan 2003. Under
perioden 2003–2014 ökade an
talet intagna kvinnor tio gånger
snabbare än antalet intagna
män, rapporterar tidningen Dui
Hua Human Rights Journal.
Antalet kvinnor i kinesiska
fängelser har i genomsnitt ökat
med 3 procent per år de senaste
tio åren och i dag utgör kvin
norna 6,3 procent av det totala
antalet intagna i landet. Om
trenden fortsätter kommer fler
kvinnor att avtjäna fängelsestraff
i Kina än i USA inom fem år, upp
ger tidningen. I USA, som ofta
beskrivs som världens största
fångvaktare, är i dag 7 procent
av de intagna kvinnor.

Första advokatbyrån
börsintroducerades
Den engelska affärsad
vokatbyrån Gateley blev
den första advokatbyrån
i Storbritannien som börsintro
ducerades. Handeln med aktier
i Gateley inleddes den 8 juni och
har inbringat 30 miljoner pund i
nytt kapital till byrån.
Gateley, en advokatbyrå med
400 jurister som har sitt hu
vudkontor i Birmingham, var
den andra stora advokatbyrån
i Storbritannien som fick licens
för en alternativ företagsstruktur
(alternative business structure,
ABS). En sådan licens kan sedan
oktober 2011 beviljas enligt den
engelska lagen om juridiska
tjänsteutövare, Legal Services
Act. Med en ABS-licens kan en
advokatbyrå alltså bland annat
göra aktier i advokatbolaget till
gängliga för handel på börsen.
Sveriges advokatsamfunds ge
neralsekreterare Anne Ramberg
kommenterade börsintroduktio
nen på twitter:
”En mycket olycklig och osund
kommersialisering av advokatyr
ket som Advokatsamfundet i det
längsta vill motverka.”
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Ökat intresse från
advokatbyråer för
cyberriskförsäkringar
Den växande cyberbrottsligheten hotar i dag alla företag. Advokatbyråer utgör
inget undantag, och ett dataintrång kan skada såväl rykte som ekonomi. En särskild cyberriskförsäkring kan vara till hjälp när det värsta händer. Och nu väntas
nya EU-regler på området.
TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: ISTOCK MED FLERA

C

yberkriminaliteten växer och
utvecklas snabbt över hela
världen. Fantasin är stor när
det gäller hur man kan tjäna pengar
på känslig information. Som många
datasäkerhetsexperter uttrycker det:
Frågan för företag är inte längre om
man kommer att drabbas av dataintrång – frågan är när man drabbas.
För Ann-Marie Ovin, CIO på advokatfirman Vinge med ansvar för
byråns IT- och KM-avdelning, är cy-
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bersäkerhet en ständigt närvarande
verklighet.
– Man tänker lätt att cybersäkerhet
är en ren IT-fråga. Men det handlar
inte bara om IT. Det här är en verksamhets- och ledningsfråga och en
medarbetarfråga.
Säkerhetstänkandet går igen såväl i
val av tekniska system som i regler för
hur till exempel smarta telefoner ska
användas.
– Det här är grundläggande för att

sköta advokatuppdraget, konstaterar
Ann-Marie Ovin, som jämför med
jävssökningar.
Även Sten Bauer, advokat och managing partner vid Baker & McKenzies
Stockholmskontor, betraktar IT-säkerhet som en helt grundläggande fråga
för advokatbyrån.
att advokatbyråer måste hantera
och skydda sig mot cyberhoten är
tydligt. Men vad kan det då innebära
om klientinformation kommer på avvägar? Negativa effekter på flera olika
nivåer, svarar Ann-Marie Ovin.
– Om klientinformation försvinner i
en pågående affär kan det påverka hela
affären. Men det får även negativa konsekvenser för Vinge. Vi sysslar ju med
en förtroendeverksamhet, säger Ovin.
Advokaten Nr 6 • 2015

Reportage Cyberhot
CYBERRISKER
Eftersom svenska företag ännu inte
är skyldiga att rapportera dataintrång
finns inga exakta siffror över hur vanligt
det egentligen är att obehöriga tar sig
in i företagens datasystem. Men en
studie genomförd av revisionsbolaget
KPMG år 2014 visade att 93 procent av
de studerade företagen hade utsatts för
intrång. 79 procent av företagen hade
läckt ut data genom dessa intrång. Ut
över det var samtliga företag expone
rade för skadlig programvara som tagit
sig igenom brandväggarna. I genom
snitt inträffade 43 säkerhetsincidenter
varje dag i de studerade företagens
datasystem.
Cyberrisker kan se ut på en rad olika
sätt. Den amerikanska försäkringsorga
nisationen The National Association of
Insurance Commissioners, NAIC, listar
nio olika typer av risker som alla kan
medföra betydande kostnader:
1. Identitetsstölder till följd av att per
sonuppgifter läckt ut, genom intrång
eller slarv.
2. Avbrott i företagets verksamhet
när hackare släcker nätverket.
3. Skada på företagets anseende.
4. Data som förstörs genom ett an
grepp.
5. Stöld av värdefull affärsinforma
tion, som kundförteckningar och affärs
hemligheter.
6. Skadlig kod som infekterar nätverk.
7. Information som kommer ut till
följd av mänskliga misstag, till exempel
att en anställd skickar viktig informa
tion till fel mottagare med e-post.
8. Kostnader för att förhindra att
tredje part utsätts för identitetsstölder
efter ett intrång (credit monitoring
services).
9. Skadeståndskostnader till följd av
varumärkesintrång.

Förlorad information kan alltså
skada både klienter och advokatbyrån
själv. Och både Ann-Marie Ovin och
Sten Bauer upplever att det, åtminstone bland internationella och amerikanska klientföretag, finns en stor
medvetenhet om riskerna.
– Det har vuxit mycket i USA. Genom att många av våra klienter är
globala företag ser vi det även i Stockholm. Jag har inte upplevt att frågan
har haft samma aktualitet i Sverige,
men den växer. Det finns numera en
stor medvetenhet på alla IT-avdelningar och den har nu kommit upp till
bolagsledningarna, sägert Sten Bauer.
Insikten om cyberhot gör att klientföretagen, utöver att försäkra sig om
att deras advokatbyrå har en god informationssäkerhet, också behöver
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”Man tänker lätt att
cybersäkerhet är en ren
IT-fråga. Men
det handlar
inte bara om
IT. Det här
är en verksamhets- och
ledningsfråga och en
medarbetarfråga.”
Ann-Marie Ovin

hjälp med rådgivning på området.
Cyberbrottsligheten kan därmed förutom att vara ett problem också bidra
till att skapa nya arbetsuppgifter för
advokaterna.
– Inom Baker & McKenzie har vi
arbetat med dessa frågor i tio år. Vi
hjälper klienterna att analysera vilka
risker och vilka hot de är utsatta för,
säger Sten Bauer.
hur mycket säkerhetssystem som än
byggs upp och hur stor medvetenheten bland medarbetarna än är går det
inte att skapa helt säkra IT-system.
Om det värsta händer och information läcker ut eller förstörs kan en cyberriskförsäkring vara till hjälp. Den
amerikanska advokatorganisationens
webbtidning ABA Journal skrev under

våren om att det blivit allt vanligare att
advokater tecknar sådana försäkringar.
Även i Sverige ökar intresset bland
advokater att diskutera cyberrelaterade risker och försäkringsmöjligheter, enligt Anders Bergsten, ansvarig
för Advokatsamfundets gruppförsäkringsprogram hos försäkringsmäklaren Willis. Han får stöd av Kristoffer
Haleen, som arbetar med just cyberriskförsäkringar på Willis.
– Vi har haft en hel del samtal med
Advokatsamfundet om detta, och vi
undersöker möjligheterna att ta fram
en produkt riktad till svenska advokater, säger han.
Visserligen finns det redan ett antal
olika cyberriskförsäkringar på den
svenska marknaden. Men enligt Kristoffer Haleen är de många gånger
15
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anpassade till andra branscher än
ett av de försäkringsbolag som erbjuadvokatbranschen eller till andra länder cyberriskförsäkringar i Sverige är
ders villkor. Det gäller därför att som
Zurich. Försäkringen har funnits i Sveadvokat veta exakt vad man behöver.
rige sedan 2012. Christina Malmsten,
– I USA är det ansvarsmomentet
ansvarig för cyberriskförsäkringar på
som är den viktigaste delen i cyberZurich, berättar att både kunder och
försäkringar. Den delen är väl täckt
försäkringsmäklare till en början var
av de svenska advokaternas vanliga
en smula undrande. Men intresset
ansvarsförsäkring. Däremot täcks inte
har växt. Och även om det ännu inte
inkomstbortfallet som ett intrång kan
är så många advokater som har teckleda till, eller andra utgifter för olika
nat försäkringen förutspår Christina
cyberrelaterade händelser, säger KriMalmsten ett ökande intresse även
stoffer Haleen.
här.
Han menar att det största hotet mot
Zurichs cyberriskförsäkring innemindre advokatbyhåller fem delar:
råer just nu inte är
kostnader för tek”Samtidigt kan det vara
illasinnade hackers
nisk analys och
så att en advokatbyrå har
som stjäl informaPR-konsulter
om
tion. I stället handman upptäcker ett
gjort allt man kan förlar det om hot och
intrång; kostnader
vänta sig när det gäller
utpressning.
När
för återskapande
IT-säkerhet, men ändå
advokaten startar
av data om dessa
utsätts för någon form av
datorn på morgoförstörts; avbrottsriktad attack. Då är man ju
nen möts hon av ett
kostnader; utpressinte skadeståndsskyldig,
meddelande om att
men man kan ändå få stora ningskostnader
någon tagit kontroll
samt
ansvarsförkostnader för angreppet.”
över alla data, och
säkring gentemot
Christina Malmsten
om byrån inte bekunder som drabtalar en viss summa
bats. Ansvarsdelen,
pengar förstörs de.
som är viktig i många andra länder,
– Den typen av smygande attacker
kan dock svenska advokater som reger inte nödvändigtvis upphov till skagel välja bort, eftersom den redan
deståndskrav, men man kan inte jobba
täcks av den vanliga obligatoriska anunder en period, och riskerar att försvarsförsäkringen, förklarar Christina
lora viktiga uppgifter. Det vi arbetar
Malmsten.
med att ta fram är en försäkring som
– Samtidigt kan det vara så att en
kan täcka sådana kostnader, förklarar
advokatbyrå har gjort allt man kan
Kristoffer Haleen, och fortsätter:
förvänta sig när det gäller IT-säkerhet,
– En annan aspekt av försäkringen
men ändå utsätts för någon form av
är att ge hjälp och inte bara ersätta
riktad attack. Då är man ju inte skapengar. Hur många advokater vet till
deståndsskyldig, men man kan ändå
exempel vad de ska göra när de möts
få stora kostnader för angreppet. Och
av ett hot om kapning? Cyberförsäkäven om man inte måste informera
ringen syftar till att ge hjälp och reklienterna enligt lag kanske man vill
spons i dessa situationer.
göra det ändå, säger hon.

Ann-Marie Ovin.

Sten Bauer.

Anders Bergsten.

Christina Malmsten.

Ny dataskyddsförordning kan ändra
Just nu finputsas EU:s nya dataskyddsförordning. Förordningen
kommer troligen att innebära nya
krav på företag, både för att undvika intrång och när det inträffar
sådana.
Arbetet med EU:s dataskyddsregler
har pågått i ett antal år. 2012 lade
16

kommissionen fram sitt förslag till en
helt ny dataskyddsförordning, med
hårdare krav på företag att skydda
enskildas personuppgifter och elektroniskt lagrad information. Förordningen har därefter stötts och blötts
inom EU:s institutioner, och försenats
flera gånger. Lettland drev, som ordförandeland, på arbetet under våren,

och förhoppningen är nu att de nya
reglerna ska klubbas i slutet av 2015.
Om tidsplanen håller kan den nya
förordningen träda i kraft i början av
2018.
den slutliga dataskyddsförordningen
kommer, enligt många bedömare, troligen att vara mycket lik det förslag
Advokaten Nr 6 • 2015
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Kristoffer Haleen.
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Att cyberriskförsäkringar ännu inte
stora förändringar att vänta, när EU:s
är någon självklarhet för svenska adlänge planerade dataskyddsförordvokatbyråer märks av att de affärsjuning träder i kraft om två–tre år.
ridiska byråerna har kommit till olika
Dataskyddsförordningen, som ska
slutsatser i försäkringsfrågan.
ersätta personuppgiftslagen, kommer
Medan globala advokatbyrån Baker
troligen att innebära att företag blir
& McKenzie har en cyberriskförsäkring
skyldiga att rapportera om datainsedan omkring tio år, har Vinge i dag
trång. En sådan rapporteringsskyldigingen specifik försäkring. Ann-Marie
het finns redan nu i de flesta av USAs
Ovin uppger att byrån för några år sedelstater, och brukar anges som en
dan kartlade sitt försäkringsbehov.
förklaring till att cyberriskförsäkring– Vi fann att mycket var överlappanar är vanligare just där.
de på detta område, inte minst genom
Christina Malmsten på Zurich tror
att ansvarsförsäkringen täckte delar
att dataskyddsförordningen komav det, och där det
mer att påverka hur
inte överlappade fanns
svenska företag ser på
” Jag är övertygad om
ingen relevant produkt
behovet av cyberriskatt dessa försäkringar försäkringar.
för oss, säger hon, men
konstaterar att detta
– Dels för att en
i framtiden kommer
förstås är ett område
eventuell ny rapporatt vara något som
där man bör göra reteringsskyldighet kan
ingår i företagens
gelbundna
kartläggkomma att innebära
grundskydd. Utöver
ningar av marknaden.
att man måste kartlägdet får varje företag
ga hur många som har
välja de lösningar
om framtidens teknisdrabbats och att uppsom passar deras
ka utveckling och cygifterna blir offentliga.
behov.”
berbrottslingarnas nya
Det innebär kostnader.
Kristoffer Haleen
påhitt är det förstås
Dels handlar det om
svårt att sia.
en potentiell risk för
Alla intervjuade är dock överens
böter och skadestånd, säger hon.
om att både informationstekniken
Även Kristoffer Haleen på Willis ser
och hoten mot den är här för att stanatt den nya förordningen kan förändna. Och Kristoffer Haleen på Willis
ra spelreglerna för advokatbyråerna.
tror att det framgent kommer att bli
Riktigt hur är dock ännu oklart.
en självklarhet att försäkra sig mot
– Man har ju talat mycket om de
dessa risker.
stora viten som ska komma. Nu är ju
– Jag är övertygad om att dessa förinte syftet med vitena i första hand att
säkringar i framtiden kommer att vara
dra in pengar, utan att ändra vårt benågot som ingår i företagens grundteende. Sedan är det en annan sak att
skydd. Utöver det får varje företag
vi inte vet ännu om vitena kommer att
välja de lösningar som passar deras
vara försäkringsbara. Och så återstår
behov, säger han.
att se vilken praxisen blir, säger han,
Behovet av försäkringar påverkas
och tillägger att oavsett hur det blir är
också av andra faktorer än teknikutden svenska försäkringsbranschen väl
vecklingen, som lagstiftningen. Här är
förberedd på förändringen. n

spelreglerna
som nu diskuteras. Det innebär en
rad nyheter som påverkar hur företag
ska hantera risker på nätet och vilka
kostnader informationsläckage kan
innebära.
l Tydligare rättigheter för enskilda,
bland annat rätten att begära att personuppgifter raderas.
l Tydligare regler om ansvar hos
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dem som behandlar personuppgifter,
främst personuppgiftsansvariga men
också personuppgiftsbiträden.
l Skyldighet att anmäla eventuella
incidenter till tillsynsmyndigheten,
samt att meddela tredjepart som berörs av incidenten.
l Brister i dataskyddet medför böter.

till skillnad från det tidigare dataskyddsdirektivet, som i Sverige implementerades genom personuppgiftslagen, PUL, blir förordningen direkt lag
i alla medlemsländer. Förordningen
kompletteras med ett speciellt direktiv om dataskydd i brottsbekämpande
verksamhet, det så kallade polisdirektivet. n
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GÄSTKRÖNIKÖR
PETER WOLODARSKI

Polisen gick till maximal
inte sällan tangerar journalistiken juridiken. Det är
påfallande ofta rollen som chefredaktör och utgivare kommer nära rättsliga frågor.
Att Advokatsamfundet uppmärksammar DN:s arbete
med sitt journalistpris känns därför hedrande och förpliktande. Organisationen har under Anne Rambergs ledning
blivit en allt viktigare röst för rättssäkerhet och mänskliga
rättigheter.
I båda våra världar är dessa frågor centrala. Låt mig ta
upp ett belysande exempel från hösten 2013, som handlar
om det så kallade romregistret.
det började med ett mail från vår reporter Niklas Orrenius:
”Det känns i magen när man har uppgifter om något riktigt
lovande”, skrev han till mig och ett par andra redaktörer.
Två dagar senare kom ett sms med bilder. Det innehöll
ett släktträd på över 4 000 romer och mer än 1 000 barn.
Merparten var inte misstänkta för något brott. Registret var sökbart för anställda i Skånepolisen; det ansågs
användbart.
Uppgifterna var så allvarliga att vi direkt lät tidningens
advokater på Danowsky & Partners gå igenom materialet.
Deras slutsats var att polisen i flera avseenden saknade
rättslig grund för registreringen. Vi lät även grundlagsexperten Johan Hirschfeldt ta del av DN:s uppgifter, och han
var mycket bekymrad.
Polisen, däremot, kom med blandade reaktioner.
Dagens Nyheters avslöjande framkallade först polisiär förnekelse, sen bekräftelse, sen ett slags ursäkt från Rikspolisstyrelsen och till sist en motoffensiv från Skånepolisen.
Frågan fick stor politisk och medial uppmärksamhet
och ledde till debatt i SVT:s Agenda mellan Skånepolisens
chefsjurist Monica Nebelius och undertecknad.
I den sade Nebelius:
”DN har målat upp en Pandoras ask, och nu öppnar
de på locket. Vad händer då: det väller ut fördomar mot
romer. Det är DN som pekar ut den romska gruppen, det
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är inte Skånepolisen. Det är oerhört beklagligt. Jag känner
stor olust att överhuvudtaget behöva figurera med mitt
namn på ett papper där vi ska delta i detta och lägga fram
uppgifter som ska speglas mot den verklighet som DN har
lagt fast. Den är inte riktig.”
Det var alltså budbäraren som var problemet – inte den
polisiära registreringen.
Få saker har varit föremål för så mycket myndighetsgranskning som Skånepolisens romregister. Chefsjuristens
slutsatser kan således kontrasteras mot vad de som utövar
tillsyn av polisen har haft att säga i ärendet.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beskrev
registret som ”i flera avseenden” olagligt. Ordföranden
Sigurd Heuman konstaterade att han ”aldrig sett ett så
dåligt register”.
Justitiekanslern beslutade att tilldela var och av de registrerade 5 000 kronor i individuellt skadestånd.
Diskrimineringsombudsmannen fann att registret kunde
tyda på ”etnisk profilering”.
Justitieombudsmannen riktade stenhård kritik mot flera
personer inom dåvarande Skånepolisen: ”Uppgiftssamlingarna har de facto fått karaktären av ett register över
etnisk tillhörighet”, skrev JO.
Hon pekade ut sex personer i sitt beslut – samtliga bär
ett tungt ansvar för att registret existerade.
hur har det gått för de kritiserade polischeferna efter
avslöjandet? Låt oss titta på de fyra personer som hade
högst befattningar.
l Tidigare länspolismästaren Eva Årestad Radner – hon
är i dag kanslichef hos rikspolischefen Dan Eliasson.
l Tidigare länspolismästaren Klas Johansson – han är
numera chef för nyinrättade Polisregion Nord.
l Tidigare chefen för länskriminalen Henrik Malmquist –
fram till 2015 chef för Rikskriminalen.
l Tidigare chefen för länskriminalen Stefan Sintéus –
chef för polisområde Malmö.
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motoffensiv
l Chefsjuristen Monica Nebelius, som kallade romregistret för en ”tankekonstruktion”, pekas inte ut i JO-beslutet.
Men i likhet med sina kritiserade kolleger har hon fått en
ny hög befattning, nämligen som rättschef i nybildade
Polisregion Syd.
Mitt i sommaren kom dock ett hoppingivande besked
för alla som efterlyser ett minimum av ansvarsutkrävande
när allvarliga fel begås: två polischefer ska prövas med
anledning av den olagliga registreringen. Det är rikspolischefen Dan Eliasson som beslutat att myndighetens
personalansvarsnämnd ska ta upp frågan om eventuella
disciplinstraff i två fall.
Alltid något, om än långt ifrån tillräckligt med tanke på
konsekvenserna för de drabbade.
Flera slutsatser kan dras från arbetet med att avslöja
romregistret.
Den första kan tyckas självklar, men behandlas inte alltid som sådan: svenska rättsvårdande myndigheter begår
fel, och ibland mycket allvarliga sådana. Polisen, som har
till uppgift att beivra lagbrott, är inte skyddad från att själv
bryta mot lagen.
Inte heller kan man utgå ifrån att en myndighet som
polisen rättar fel när dessa påtalas. Exemplet romregistret
belyser i själva verket en allt vanligare trend i MyndighetsSverige, nämligen att statliga verk stundtals utnyttjar sina
kommunikationsavdelningar till att gå till massmedial
motoffensiv. Myndigheter, som ska vara opartiska, använder således skattemedel för olika former av kampanjer,
som syftar till att sprida en bättre bild av den egna verksamheten.
Det påminner om att demokratins och rättsstatens kvalitet är helt beroende av att det finns balanserande krafter
som granskar och ifrågasätter, särskilt verksamheter som
inrymmer så många tvångsmedel som den polisiära.
Viktiga delar av polisens apparat är dessutom omgärdad
av sekretess – ofta på goda grunder – och det ökar risken
för missbruk och övertramp.

Advokaten Nr 6 • 2015

”Att Advokatsamfundet uppmärksammar DN:s
arbete med sitt journalistpris känns därför
hedrande och förpliktande. Organisationen har
under Anne Rambergs ledning blivit en allt viktigare
röst för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.”

Romregistret var inte tillgängligt för allmänheten,
och DN har aldrig redovisat hur registret hamnade på
redaktionen. Men utan journalistisk tillgång till datafilerna
hade sannolikt de romer som nu tilldömts individuella
skadestånd aldrig fått upprättelse eller ens kännedom om
registreringen. Mycket talar dessutom för att hela frågan
och den svenska statens hantering av ärendet kommer att
hamna i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.
Någon punkt är ännu inte satt.
I ett demokratiskt samhälle är det därför avgörande att
såväl advokater som journalister ständigt granskar hur de
rättsvårdande myndigheterna agerar.
Eller för att citera Lord Acton: makt korrumperar – och
absolut makt korrumperar absolut.

Peter Wolodarski
Dagens Nyheters chefredaktör och ansvarige utgivare,
årets mottagare av Advokatsamfundets journalistpris.
Denna text är en bearbetad version av ett tal som hölls
vid Advokatsamfundets fullmäktige i juni.
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 firar 100 år
I år fyller den svenska avtalslagen 100 år. De övriga nordiska
avtalslagarna kom också till i början av seklet. Men trots att
samhället ser helt annorlunda ut i dag har inga omfattande
förändringar gjorts i de nordiska avtalslagarna, som i allt
väsentligt liknar varandra. Frågan är om avtalslagen behöver
reformeras nu? Uppfattningen hos nordiska forskare inom
rättsvetenskapen och praktiker går isär. Några menar att lagen
är obsolet och bör upphävas, andra att den är fullt användbar
och att det inte finns något behov av att ändra den, och ytter
ligare andra att det finns skäl och utrymme för reformer.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH KAMILLA KVARNTORP

»

FOTO: ISTOCK, TOM KNUTSON MED FLERA
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ågra av Nordens ledande forskare inom
avtalsrätten har utvecklat sina tankar om
avtalslagens framtid, i jubileumsskriften
Aftaleloven 100 år – Baggrund, status, udfordringer, fremtid och vid två jubileumsseminarier i juni 2015 för den 100-åriga lagen,
vid Lunds universitet och i Sveriges riksdag
i Stockholm.
Professor Kurt Grönfors beskrev på sin
dödsbädd avtalslagen som en ruin. Professorerna Mads
Bryde Andersen och Torsten Iversen har kommenterat
att det i alla fall är en vacker ruin. Men professor Christina Ramberg anser att ruinen är deprimerande, där den
står kompletterad med en sista modernisering, en ”handikapptoalett från 1970-talet” mitt i ruinen, i form av generalklausulen i 36 §.
Christina Ramberg menar att avtalslagen i praktiken
är obsolet. Hon har ett radikalt förslag: Hon vill upphäva
avtalslagen helt och hållet utan att ersätta den med ny
lagstiftning, och överlåta normgivningen åt rättspraxis.
Professor Jan Kleineman tycker tvärtom
att avtalslagen fungerar bra, och att etthundra års praxis och kommentarer är
alltför värdefulla för att vi ska riskera
att underminera dem. Torsten Iversen
ser inte några skäl att reformera lagen.
Professor Lena Sisula-Tulokas önskar att
hela den stora nordiska avtalsrättsliga
kunskapsmassan kan sammanställas i en
samnordisk avtalsrättslig databas. Johan
Giertsen, professor vid universitetet i
Bergen, har uppfattningen att avtalslagen
inte längre är en gemensam nordisk lag.
TRE VÄGAR FÖR LAGSTIFTARNA

Christina Ramberg.
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Johan Giertsen deklarerar att det som var
en gemensam nordisk lagstiftning inte
längre är gemensam. Vad är framtiden för de gemensamma nordiska avtalslagarna i en framtid som i ökande
grad präglas av anpassning till initiativ från EU och andra
internationella organ? Enligt Giertsen har lagstiftarna tre
möjliga vägar:
1. Modernisera avtalslagen.
2. Låta avtalslagen bestå som den är, och inse att EU
och andra internationella organ kommer att stå för de
viktigaste kontraktsrättsliga initiativen under överskådlig
framtid, att det gemensamt nordiska alltmer hamnar i
skuggan, och att det troligaste är att avtalslagen kommer
att bestå som den är.
3. En mellanlösning, där de nordiska länderna samordnar anpassningen till initiativ från EU och andra internationella organ och justerar avtalslagen utifrån det, men
att de samnordiska ambitionerna stannar där.

Valet mellan alternativen beror bland annat på de
nordiska ländernas erfarenheter av EU-anpassning och
annan internationalisering, vilka ambitioner EU kan väntas ha för avtalsrätten de närmaste decennierna och hur
de nordiska lagstiftarna kan förväntas svara på rättsvetenskapens uppmaningar att modernisera avtalslagen.
Avtalslagen blev mindre samnordisk redan när 36 § infördes, hävdar Johan Giertsen.
INGEN GEMENSAM AVTALSLAG EFTER
KONSUMENTAVTALSDIREKTIVET

Men det som har påverkat de nordiska avtalslagarna mest
är EU:s konsumentavtalsdirektiv (93/13/EEG), som gäller
oskäliga villkor i standardavtal mellan konsumenter och
näringsidkare. De nordiska länderna valde olika sätt att
genomföra direktivet i respektive lands avtalsrättsliga lagstiftning. Därigenom var avtalslagen inte längre gemensamt nordisk, menar Giertsen.
Länderna valde olika regleringar av jämkning av avtalsjämkning – är skillnaden mer än lagteknisk?
I Norge utgick lagstiftaren från att § 36
i avtalslagen ska tillämpas med hänsyn
till direktivet. Dessutom lades en ny
§ 37 med tilläggsbestämmelser till i lagen, med bland annat en lagstadgad
oklarhetsregel, motsvarande direktivets
artikel 5.
Danmark genomförde direktivet genom att lägga till ett nytt kapitel IV
om konsumentavtal i avtalslagen,
§§ 38 a–38 d.
Sverige ändrade inte avtalslagen, utan
genomförde direktivet genom att utfärda
lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.
Finland ändrade inte heller avtalslagen, utan valde att ändra 4 kap., om
jämkning och tolkning av avtal, i konsumentskyddslagen
(38/1978).
Johan Giertsen hävdar att direktivet utgör en skiljelinje: Den fram till dess i huvudsak samnordiska texten
i avtalslagarna blev historia. Eftersom länderna gjorde
olika val i sin anpassning till direktivet, var nu ett centralt
område – jämkning av avtal – inte längre samnordiskt reglerat.
ÄVEN CISG GENOMFÖRDES OLIKA

Också FN-konventionen om avtal om internationella köp
av varor (CISG) genomfördes på olika sätt i de nordiska
länderna.
Att det skedde på ett område – köprätten – som historiskt sett har ingått i det nordiska lagsamarbetets kärna,
visade att lagstiftarna prioriterade enhet i den nordiska
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rätten lägre än vid början av 1900-talet, slår Johan Giertsen fast.
De nordiska länderna (utom Island) gjorde förbehåll
mot CISG del II om avtals slutande, eftersom CISG bygger på kontraktsprincipen, som ansågs vara främmande
för nordisk avtalsrätt – vilken ju bygger på löftesprincipen
(avtalslagen 7 §).
Länderna drog tillbaka sina förbehåll mot CISG del II
under åren 2010–2014. Även då valde de olika lagtekniska
sätt att genomföra CISG del II.
Norge och Danmark gjorde en precisering genom att
införa en ny § 9 a i avtalslagen, om att lagens första kapitel inte gäller avtal som omfattas av CISG, samt genom
ändringar i den norska köplagen respektive den danska
internationella köplagen.
Men i Sverige och Finland ändrades inte avtalslagen.
Sverige gjorde en ändring i lagen (1987:822) om internationella köp, medan Finland inte alls ändrade sin lagstiftning.
Trots att det bara rör sig om en lagteknisk skillnad,
visar också detta att de nordiska lagstiftarna inte lägger
avgörande vikt vid att behålla en gemensam nordisk lagtext, menar Giertsen.
KONSUMENTRÄTTSDIREKTIVET LEDDE TILL
ÄN STÖRRE SKILLNADER

Genomförandet av EU:s konsumenträttsdirektiv (2011/83/
EU) innebar ytterligare ett steg i riktning mot än mindre
gemensamt innehåll i ländernas avtalslagar. Det gällde
framför allt informationsplikten vid konsumentavtal i direktivets artikel 5. Där valde de olika länderna att genomföra bestämmelsen genom ändringar i olika lagar.
Norge införde kravet genom ett nytt kapitel IV i avtalslagen (§§ 38 a och 38 b).
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Danmark tog in kravet i den nya konsumentavtalslagen
2013.
I Sverige och Finland infördes informationskravet genom ändringar i marknadsföringslagstiftningen – i Sverige som en ny 22 § i marknadsföringslagen, i Finland som
en ny 2 kap. 8 a § i konsumentskyddslagen.
Giertsen menar att skillnaderna här kan få mer än en
lagteknisk betydelse: Eftersom informationsplikten placerades i den norska avtalslagen, kan den få större betydelse för den allmänna avtalsrätten i Norge än i övriga
Norden. Exempelvis kan det tänkas att norska domstolar
lättare än i de andra länderna tar till avtalsrättsliga sanktioner som ogiltighet och jämkning vid brott mot upplysningsplikten.
Oavsett vilken betydelse de olika sätten att genomföra
direktivet kan få, är det ännu ett exempel på att det samnordiska i avtalslagen minskar, konstaterar Johan Giertsen.
STÖRRE AVSTÅND MELLAN FORSKNING
OCH LAGSTIFTNING

När avtalslagen utarbetades i början av 1900-talet var
framstående forskare inom rättsvetenskapen drivande i
arbetet. Avståndet mellan rättsväsendet och lagstiftningen var litet – man kan tala om en ”professorsrätt”.
Under de senaste decennierna har ledande akademiker i de nordiska länderna engagerat sig för en revision av
avtalslagen. I Finland och Norge tillsattes professorsledda
kommittéer för att föreslå ändringar av avtalslagen, men
i slutänden ledde de varken till någon samnordisk utredning eller till nationella lagändringar.
Johan Giertsen menar att det visar att avståndet mellan
rättsvetenskap och lagstiftning har ökat. Enligt Giertsen

»
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är trycket på lagstiftaren i dag så stort – bland annat på
grund av EU och EES – att rättsvetenskapligt grundade reformer inte får samma uppmärksamhet som då avtalslagen antogs.

det är relativt ofarligt att allt inte är reglerat i lag, jämfört
med att söka reglera allt.
Gamla regler bör man ändra bara om det finns god
grund, och nya regler bör man likaså införa bara om det
finns god grund, framhöll Iversen.

STÖRRE AVSTÅND MELLAN FORSKNING
OCH LAGSTIFTNING

ÄR PRAKTIKERNA LIKA LYCKLIGA ÖVER AVTALSLAGEN

Giertsen konstaterar att utvecklingen i den nordiska förmögenhetsrätten går från generalisering – med avtalslagen som exempel – till specialisering. Avtalsrätten är i
högre grad än tidigare en arena för politiska hänsyn, som
till exempel konsumentskydd. Allt fler lagstiftningsinitiativ kommer från internationella organisationer, inte från
länderna själva. Det kräver så mycket resurser att genomföra de internationella initiativen att de nordiska
justitiedepartementen har mindre
kapacitet att arbeta med nationellt
grundad civilrättslig lagstiftning.
Lagstiftaren har lämnat den mest
generella lagen i den nordiska avtalsrätten – avtalslagen – på ett sidospår,
och i stället valt speciallagstiftning.
På det icke lagreglerade området
skapar splittringen mindre utrymme
för allmänna principer, menar Giertsen.
Johan Giertsen tror inte att en modernisering av avtalslagen är realistisk, och inte heller tror han att det är sannolikt att de
nordiska länderna samordnar anpassningen av avtalslagen till kraven från EU och andra internationella organ.
Enligt Giertsen innebär det att avtalslagen blir ytterligare marginaliserad.
Men att avtalslagen ställs i skuggan betyder inte att avtalsrätten i sig blir ointressant. Den kommer att utvecklas
i samverkan mellan nordiska traditioner, praxis och internationella rättskällor.
– Samordningen av det växande antalet motstridiga
källor kommer att ge nordiska jurister allt större utmaningar och en spännande vardag. Det blir bara kul för
akademiker! sa Johan Giertsen vid seminariet i Lund.

SOM FORSKARNA?

INGA SKÄL FÖR ATT REFORMERA LAGEN

Torsten Iversen, professor vid universitetet i Århus, ser
inga skäl för att reformera avtalslagen. Han menar att den
ger uttryck för förnuftiga, bra idéer, som utgör viktiga
principer i nordisk avtalsrätt – framför allt löftesprincipen, men också principer som att muntliga avtal är lika
giltiga som skriftliga och att oren accept ska betraktas
som ett nytt anbud.
– Avtalslagen är skriven på ett gott och kraftfullt språk,
sa Torsten Iversen vid seminariet i Lund, och slog fast att
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Christina Ramberg, professor vid Stockholms universitet,
noterade att omkring 60 forskare var med på seminariet
i Lund, och att dessa forskare sammanlagt säkert har publicerat mer än 60 000 sidor avtalsrättsliga texter och att
det finns många forskare som inte var närvarande som
skrivit ytterligare texter. Men hon
anmärkte också att inte så många
praktiskt verksamma var på plats
vid seminariet.
– Är praktikerna, advokaterna
och domarna, lika lyckliga som vi?
frågade Christina Ramberg.
Hon förklarade att ett antal
grundläggande, praktiska, centrala
och vanliga frågor inte får svar i avtalslagen, till exempel ansvaret vid
culpa in contrahendo, avtalsslut
vid sidan av anbud och accept, avJohan
talstolkning, tredjemansavtal, stanGiertsen.
dardavtal, rättsföljden vid ogiltiga
avtal och påföljder vid avtalsbrott.
– Problemet är att praktiskt verksamma jurister tror att
det står en mängd regler i avtalslagen, som inte står där,
sa hon.
Det är också svårt att ta reda på vad som gäller om
avtalstyper som inte är specialreglerade, som konsultavtal, kommersiella entreprenadavtal, outsourcingavtal,
återförsäljaravtal, licensavtal, franchising, kommersiella
kreditavtal, eller sekretessavtal. Det är okontroversiellt
bland forskare att avtalslagen inte är uttömmande. Men
det är inte självklart för praktiker.
Praktikerna har inte klart för sig att det finns så mycket
som inte är lagfäst. Det är missvisande att avtalslagen ger
intryck av att ge svar på många frågor fast den inte gör
det, anser Christina Ramberg. Den jurist som finner ett
svar gör det någon annanstans, i de andra rättskällor som
omger avtalslagen. Juristen tolkar rättsreglerna genom en
komplicerad tillämpning av de många rättskällorna, som
Högsta domstolens praxis, den juridiska doktrinen och
internationella dokument.
AVTALSLAGEN ÄR OBSOLET – OCH INTE
ANVÄNDARVÄNLIG

Enligt Christina Rambergs uppfattning är avtalslagen i
praktiken obsolet. Till exempel handlar lagens reglering
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av anbud och accept om former för avtals ingående som
inte längre är vanliga. Fullmaktsreglerna ger inte en riktig
bild av rättsläget eftersom det finns fullmaktstyper som
inte beskrivs i lagen. Frågan om avtalsbundenhet vid illojala beteenden som inte är brottsliga regleras inte, inte
heller vad som händer vid andra, vanliga, misstag från
parternas sida än förklaringsmisstag.
Christina Ramberg menar att avtalslagen inte är användarvänlig. Den underlättar inte för advokater och domare att finna rättsreglerna, utan leder dem snarare på
villovägar.
AVSKAFFA AVTALSLAGEN – UTAN ATT ERSÄTTA DEN!

Därmed anser hon att det bästa är att basera
avtalsrätten endast på rättspraxis som rättskälla. Att
formellt upphäva avtalslagen skulle underlätta övergången.
När väl avtalslagen har upphävts anser Christina Ramberg att det är lämpligt att sammanställa rättspraxis i
form av vad som på engelska kallas restatement – en kodifikation av gällande rätt, utformad av professorer, advokater och domare. Lena Sisula-Tulokas, professor vid
Helsingfors universitet, har lämnat ett liknande förslag
om en nordisk avtalsrättslig databas.
Christina Ramberg har själv tidigare gjort en restatement-liknande översikt av svensk avtalsrätt med webbplatsen www.avtalslagen2010.se.

Tidigare har Christina Ramberg förespråkat en ny, modern svensk avAVTALSLAGEN ÄR INTE EN
talslag. Men nyligen har hon ändrat
OINTRESSANT RELIK
sig. Numera anser hon att Sverige
Lena Sisula-Tulokas förklarar att
bör avskaffa avtalslagen – utan att
avtalslagens spelplan hela tiden
ersätta den med annan lagstiftning.
krymper. Vi har fått en mängd
Enligt Ramberg har en ny avspeciallagstiftning, en omfattande
talslag flera nackdelar: Den kräver
konsumentlagstiftning med intid och resurser, innebär dåliga
byggd EU-rätt, en internationell
kompromisser och ofullständighet,
köplag (CISG) med bestämmelser
leder till stagnation, blir abstrakt
om avtals ingående och ett stort anoch fördunklar förutsebarheten,
tal etablerade standardavtal. Men
och det uppstår osäkerhet om i
det har inte alls lett till att avtalslavilken utsträckning tidigare rättsgen är en ointressant relik i dag,
fall och doktrin fortfarande gälJohan Giertsen
enligt Sisula-Tulokas. Hon pekar på
ler. Dessutom skulle den nordiska
att den allmänna avtalsrätten väcker stort engagemang
rättsolikheten bli större, eftersom länderna inte skulle
på både nationell, nordisk och internationell nivå. De
kunna komma överens om innehållet i en gemensam lag.
europeiska och internationella principsamlingarna som
Christina Ramberg menar att det nu i praktiken inte
har utarbetats inom den allmänna avtalsrätten, som Unifinns någon lagstiftning för den allmänna avtalsrätten,
droit Principles of International Commercial Contracts,
eftersom avtalslagen i princip är obsolet.
Principles of European Contract Law och Draft Common
HD HAR ÖVERTAGIT ROLLEN SOM NORMGIVARE
Frame of Reference, tecknar spännande visioner för den
Rättspraxis har blivit den dominerande rättskällan för
nordiska rätten, menar Lena Sisula-Tulokas, som särskilt
avtalsrätten. Högsta domstolen har övertagit rollen som
framhåller projektet Nordic Restatement of Contract
normgivare. Det innebär att Sverige har gått från civil law
Law, lett av professor Ole Lando, och Christina Rambergs
till case law när det gäller avtalsrätten, hävdar Christina
kodifikation av svensk avtalsrätt, www.avtalslagen2010.
Ramberg.
se.
Hon framhåller en rad fördelar med rättspraxis som
EN NY NORDISK AVTALSLAG
rättskälla framför lagstiftning. Rättspraxis leder till lägre
Professor Lena Sisula-Tulokas slår fast att avtalslagen har
komplexitet, eftersom den inte strävar efter att konstruestora luckor och otydligheter. Hon ser fem möjliga handra ett systematiskt regelsystem eller att vara heltäckande.
lingsalternativ för avtalslagens framtid:
Den är enklare att modifiera än lagstiftning, där det krävs
1. Att skapa en ny nordisk avtalslag är det alla forskare
att nya regler passar in i helheten; därför har lagstiftning
drömmer om – om de får göra det helt på egen hand!
en inneboende tröghet som hindrar förändringar och til�Lena Sisula-Tulokas konstaterar att det innebär en fantaslägg – avtalslagen är ett exempel på det. Ramberg menar
tisk utmaning att skriva en lag som ska täcka många avtal
också att ett normsystem som baseras på rättspraxis är
av helt olika art: I princip ska den reglera långtids- och
mera lättillgängligt än lagstiftning, eftersom användaren
punktkontrakt, nationella och internationella avtal, köp
inte behöver börja med att dechiffrera ett komplext sysav städtjänster och atomkraftverk och så vidare. Lagen
tem av definitioner och referenser.

”Samordningen av
det växande antalet
motstridiga källor
kommer att ge nordiska jurister allt större
utmaningar och en
spännande vardag.
Det blir bara kul för
akademiker!””
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Lena Sisula-Tulokas.

bör bland annat innehålla generella regler om avtalstolkning, ogiltighet, culpa in contrahendo, orena accepter
och modern fullmaktslära.
– Tekniskt sett är det enkelt att skriva en ny avtalslag.
Det finns många goda lagstiftningsmodeller att utgå från,
och mycket hör till den dispositiva rätten, sa Lena SisulaTulokas vid seminariet i Lund.
Lagstiftaren ställs inför en rad fundamentala frågor:
Vad ska en modern avtalslag innehålla – vad är ett rimligt omfång? Vilken är den ändamålsenliga abstraktionsnivån? Hur långt ska lagstiftaren låta sig påverkas av
”främmande” modeller och begreppsbildning? Men Lena
Sisula-Tulokas menar att en ny lag är en orealistisk tanke.
En ny nordisk avtalslag står inte högt på de nordiska justitieministeriernas prioritetslista.

rättsliga nordiska kunskapsbanken med 100 års praxis
och doktrin smulades sönder.
– Den kunskapsbanken bör vi slå vakt om, sa Lena Sisula-Tulokas vid seminariet i Lund.
ATT INTE GÖRA NÅGONTING

3. Ett alternativ är att inte göra någonting alls, utan i stället förlita sig på domstolarna. Lena Sisula-Tulokas menar
att det är ett dåligt alternativ. En lagstiftning med uppenbara luckor, föråldrade paragrafer och ”hemliga koder”
som ska läsas på ett visst sätt skapar oförutsebarhet och
osäkerhet om rättstillståndet. Den civilrättsliga splittringen innebär enligt hennes uppfattning att det finns ett behov av en modern generell modellag i Norden.
ALLA LÄNDER GÖR SOM DE VILL

DELREVISIONER AV AVTALSLAGEN

2. Delrevisioner av avtalslagen är en mer genomförbar
strategi, enligt Lena Sisula-Tulokas, som menar att avtalsrätten i Norden ser ut att klara sig väl utan modernare lagbestämmelser. Hon hävdar att den nordiska avtalsrättens
styrka ligger i att den kan lösa tvister smidigt med hjälp
av en flexibel rättspragmatism utifrån allmänna principer, praxis från skickliga domstolar och en mångsidig
doktrin. Genom delrevisioner kan man åtgärda de mest
akuta bristerna. Sisula-Tulokas betonar att det gäller att
uppnå nordiskt samförstånd om både behovet av reformer och deras innehåll. Om länderna väljer att göra rent
nationella ändringar, förlorar avtalslagen sin särställning.
Det skulle innebära att den unika gemensamma avtals26

4. I teorin finns alternativet att alla länder gör som de vill
– behåller avtalslagen, reviderar den utifrån egna behov
eller skriver en ny lag. Men Lena Sisula-Tulokas är inte
beredd att ge upp den nordiska lagtraditionen. Hon påminner om att lagstiftningssamarbetet samt vår gemensamma rättspraxis och doktrin som formar en gemensam
kunskapsmassa ger Norden en starkare gemensam röst i
det europeiska och internationella arbetet med att harmonisera lagar. Men dessutom är det en fråga om ekonomisk rationalitet: Det är kostnadseffektivt att mindre
länder har gemensam lagstiftning de kan bygga en stor
kunskapsmängd kring, som alla kan utnyttja fritt.
Lena Sisula-Tulokas varnar för att landsspecifika särlösningar för akuta problem i avtalslagstiftningen leder
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”Tekniskt sett är det enkelt att skriva en ny avtalslag.
Det finns många goda lagstiftningsmodeller att utgå från,
och mycket hör till den dispositiva rätten.”
Lena Sisula-Tulokas

till nordisk avtalsrättslig splittring och utarmar avtalsrätten.
– Det skulle innebära en risk för snåriga system med
ogenomtänkta strukturavvikelser och begreppsbildningar, sa hon vid seminariet i Lund.
EN NORDISK AVTALSRÄTTSLIG DATABAS

5. Lena Sisula-Tulokas eget förslag för framtidens avtalslag är att skapa en nordisk avtalsrättslig databas. Den
kan till exempel innehålla gällande lagstiftning, förarbeten, revideringsförslag, avtalsrättsliga rättsfall från de
högsta domstolarna, intressanta fall från lägre instanser
och skiljeavgöranden.
För den internationella köplagen (CISG) finns lättillgängliga, innehållsrika och lättanvända databaser som
Pace och Clout. Det är självklart för både praktiskt verksamma jurister och akademiker att konsultera databaserna när det gäller frågor om internationell köprätt.
– Man har kunnat klara det med CISG, för 70–80 länder.
Då borde det gå i Norden! sa Lena Sisula-Tulokas vid seminariet i Lund.
En databas à la CISG-databaserna skulle också kunna
omfatta information om läroböcker och monografier,
doktorsavhandlingar och artiklar från etablerade tidskrifter. Sisula-Tulokas konstaterar att om man vill skapa en
nordisk avtalsrättslig databas måste man hitta svar på tre
grundfrågor: Vem gör det råa grundarbetet, vem håller
materialet up-to-date, vilka instanser finansierar projektet?
En gemensam databas skulle vara en praktisk form för
Advokaten Nr 6 • 2015

nordiskt samarbete, och skulle föra vidare vår nordiska
rättstradition, sammanfattade Lena Sisula-Tulokas.
AVTALSRÄTTEN UTVECKLAS BÄST GENOM NY PRAXIS
OCH BIBEHÅLLEN AVTALSLAG

Jan Kleineman, professor vid Stockholms universitet, menar att det är förfelat att ta avtalslagens ålder som intäkt
för en ny avtalslag. Visserligen innehåller den 100 år gamla lagen i vissa avseenden föråldrad lagstiftningsteknik.
Men Kleineman anser att lagens kasuistiska utformning
med möjligheter till analogier fortfarande är en effektiv
lagstiftningsväg för dispositiva lagar inom förmögenhetsrätten. Han anför att lagen har klarat att hantera avtalsslut via både internet och e-post, utan att ge upphov till
rättsförluster eller större problem.
Jan Kleineman framhåller att det kan antas att den allmänna avtalsrätten kommer att fortsätta utvecklas. Hans
uppfattning är att utvecklingen bäst sker med bevarande
av den praxis som har tillkommit under den gällande
avtalslagen, genom fortsatt utveckling i rättspraxis. Det
är viktigt att slå vakt om den rättspraxis som har vuxit
fram kring avtalslagen, menar han, och förklarar att det
behov av reformer som finns på några områden inom
den allmänna avtalsrätten kan lösas helt utan ingrepp i
avtalslagen.

Jan Kleineman.

AVTALSLAGEN LÄMNAR STORT UTRYMME
FÖR RÄTTSUTVECKLING

Jan Kleineman fick 2008 i uppdrag att överväga om det
fanns skäl för de nordiska länderna att återta sina reser-

»
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”Det kommer fortfarande praxis på avtalslagen,

vationer i fråga om FN-konventionen om internationella
köp (CISG) del II. I utredningen hade han också möjlighet
att överväga ändringar av reglerna om ingående av avtal
i avtalslagen. Men han kom fram till att avtalslagen inte
borde ändras.
Det framfördes flera skäl för en reform: Samhället har
genomgått stora förändringar sedan lagen antogs för 100
år sedan. Praxis i affärslivet har förändrats och en särskild konsumentavtalsrätt har tillkommit liksom en standardavtalsrätt.
Kleineman frågar sig vilka rättsligt övertygande skäl
som finns för en långtgående översyn av avtalslagen.
Han konstaterar att avtalslagen är uppbyggd kasuistiskt
och skriven så att den behandlar centrala principer, men
utan att ha en abstrakt karaktär. Lagen lämpar sig mer för
analogitillämpning än för inskränkande tolkning.
Det är utmärkande för den metod lagstiftaren valde för
lagtextens utformning att lagen lämnar stort utrymme
för rättsutveckling bortom de rättsfrågor som behandlas
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i lagtexten. Enligt Kleineman är avtalslagens dispositiva
karaktär och den långtgående analogitillämpningen goda
skäl för att lagen har kvar sin styrka, trots att vi i dag föredrar en mer abstrakt utformning av lagreglerna. Han
nämner till exempel att lagens regler om avtals slutande
framstår mer som exempel på former för avtalsslut än
som en utgångspunkt för lagtolkning, och att det bidrar
till att kommersiell praxis kan utvecklas åt olika håll i takt
med teknisk och kommersiell utveckling. Praxisutvecklingen har kunnat ske utan att underminera avtalslagens
grundmodell.
Kleineman tycker inte heller att det är någon nackdel
att avtalslagen inte speglar dagens kommersiella praxis –
det visar snarast att lagen inte har försvårat utvecklingen
av nya former för avtalsslut.
NY AVTALSLAG KAN UNDERMINERA PRINCIPER
OCH 100 ÅRS VÄRDEFULL PRAXIS

Jan Kleineman betonar hur värdefull den nordiska praxis
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mer än på köplagen från 1990!”

Jan Kleineman

som har växt fram kring avtalslagen är. Han framhåller
att en omprövning av utgångspunkten för 100 års rättsutveckling genom praxis inte bara skulle underminera
prejudikatvärdet av denna praxis, utan också leda till
nya tolkningsfrågor. Han varnar för att en ny avtalslag
kan innebära osäkerhet om vilka principer från den allmänna avtalsrätten som fortfarande ska gälla – det kan
innebära att allmänna principer som förutsättningsläran
eller gåvorättsliga grundsatser enligt avtalslagen § 32 går
förlorade.
– Det kommer fortfarande praxis på avtalslagen, mer
än på köplagen från 1990! sa Kleineman vid seminariet
i riksdagen.
Jan Kleineman pekar också på att många allmänna kontraktsrättsliga principer utgår från avtalslagen. Den har
haft stor betydelse som analog rättskälla även utanför förmögenhetsrätten, till exempel vid tolkning av avtal inom
familjerätten som äktenskapsförord och testamenten.
Vid riksdagsseminariet konstaterade Jan Kleineman att

det är en mycket lyckad tradition att skriva lagen på det
sätt avtalslagen är skriven.
FÅR AVTALSLAGEN FIRA SIN 200-ÅRSDAG?

Sammanfattningsvis har alltså forskarnas vitt skilda
åsikter om hur de nordiska länderna ska förvalta det
hundraåriga arv från det tidiga 1900-talets professorer
och lagstiftare som den gemensamma avtalslagen utgör.
Spännvidden är stor när det gäller på vilket sätt avtalsrätten ska föras in i framtiden – från att lämna avtalslagen
orörd, över att reformera den på vissa områden eller
skriva en helt ny lag, till att upphäva den och övergå till
ett case-law-system på avtalsrättens område.
Det finns en enighet om värdet av den stora gemensamma kunskapsbank inom avtalsrätten som har byggts upp,
med rättspraxis från 100 år och en omfattande rättsvetenskaplig litteratur. Men de flesta av professorerna tror
inte att den nordiska avtalslagen kommer att få fira sin
200-årsdag. n

Så kom
avtalslagen till
– vänd!
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Den 11 juni hölls en jubileumskonferens i Lund
med anledning av att avtalslagen 100-årsjubilerade.
På konferensen medverkade flera framstående forskare.

RÄTTSHISTORIA

Så kom
avtalslagen till
Skapandet av avtalslagen är en spännande
berättelse som rymmer beskyllningar om
megalomani men även nordisk pragmatism
som till slut segrar.

A

Ditlev Tamm.
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vtalslagen kom till i en synnerligen
dramatisk tid. Första världskriget
rasade och det rådde en tid av stora
och grundläggande samhällsförändringar.
Professor Kjell Åke Modéer beskriver tidsandan som en geopolitiskt betingad apokalyps, och det var ur detta politiska kaos som
1900-talets rättsliga modernitet föddes.
– Uppbrotten från historisk idealism och
nationell tradition, och samtidigt accepte- Kjell Åke Modéer.
randet av nya alternativ, reflekterades inte
bara i modernismens radikala konst och musik och deras
vulkaniska utbrott på 1910-talets mitt. Också de juridiska
perspektiven förändrades – för avtalsrättens vidkommande från sedvanerätt till lag, säger Modéer som betonar
att avtalslagen skapas i en brytningstid där reformivrare
med ett tydligt socialt patos tar allt större utrymme från
traditionsbevarare med konservativt synsätt.
Sedan mitten av 1800-talet hade den så kallade skandinavismen fått ett allt större genomslag och i de nordiska
länderna fanns en tydlig strömning att de nordiska folken
var brödrafolk med en gemensam kultur och historia.
Innebörden av skandinavismen var, enligt Modéer, en
samhörighetskänsla och en önskan om utökat kulturutbyte, med i förlängningen även ett politiskt och rättsligt
samarbete.

De nordiska länderna hade redan gemensamt arbetat
fram en sjölag och en växellag. Intresset för att skapa en
gemensam nordisk avtalslag var tämligen stort. Flera av
tidens framträdande jurister var väl medvetna om att länder som Tyskland och Frankrike infört civilrättskodifikationer.
OLIKA INSTÄLLNINGAR

Inställningen till att skapa en gemensam
avtalslag skilde sig åt i Danmark, Sverige
och Norge. I Danmark och Sverige var
stämningarna för en kodifiering av civilrätten betydligt varmare än i Norge. En
viktig delförklaring till Norges agerande
var att landets union med Sverige upplösts
år 1905. I det omfattande arbetet med att
skapa avtalslagen var det framför allt tre
personer som stod i centrum: den danske
juristen Julius Lassen, som var en tydlig förespråkare för en kodifiering av civilrätten, den svenska
juristen Tore Almén, som anses ha stått nära Lassens
uppfattning, och den norska juristen Fredrik Stang, som
var en direkt motståndare till kodifieringsidén.
Den danske professorn Ditlev Tamm konstaterar
att det norska motståndet mot kodifieringstanken var
betydande. Tamm beskriver hur den norska professorn
Francis Hagerup, som var skeptisk till en kodifiering, i
ett brev till sin svenska kollega Ivar Afzelius förklarade
att han visserligen stödde idén om att kodifiera vissa
delar av obligationsrätten. Men det överordnade projektet med en privaträttskodifikation betraktade han som ett
uttryck för storhetsvansinne och att det först och främst
var ett danskt projekt buret av ”chauvinistisk megalomani”.
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MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE

Så småningom kunde dock den gemensamma nordiska
lagstiftningskommittén enas.
– I stället för en modern civilrättskodifikation av fransk
eller tysk modell fick vi i Skandinavien som bekant reformerade dellagstiftningar. Den centrala obligationsrätten
reglerades först i köplagen 1905 och sedan i avtalslagen
1915, säger Kjell Åke Modéer.
Den norske professorn Sverre Blandhol
konstaterar att vi aldrig fick någon kodifiering av privaträtten efter det mönster som
finns i olika kontinentaleuropeiska länder,
trots att flera tongivande röster med Julius
Lassen i spetsen argumenterade för det.
Som han ser det har det olika delförklaringar.
– Särskilt Lassen och förmodligen även
Almén önskade en mer omfattande lagstiftning med en större betoning på full- Sverre Blandhol.
ständighet och systematik. Men trots att
Stang var i minoritet var det hans syn som segrade, säger
Blandhol.
Den minsta gemensamma nämnaren kom att styra det
som blev den nordiska avtalslagen. Det som uppfattades
som den minsta gemensamma nämnanaren sammanföll
i stort sett med Fredrik Stangs förslag, eftersom Sverige
och Danmark ville ha med Norge, och Norge inte ville ha
mer än detta.
Advokaten Nr 6 • 2015

– Politik är det möjligas konst, och det gäller även lagstiftningspolitik på privaträttens område, konstaterar
Sverre Blandhol.
Att det överhuvudtaget blev en lag och att den fick den
utformning som den fick beror nog, menar Blandhol, till
stor del på att det trots stora skillnader i den principiella
synen på metoder för utformningen av avtalsrättsliga
principer fanns viktiga likheter i grundläggande inställning till lagstiftning och rättspraxis.
ADVOKATBERÖM

I anslutning till Baltiska utställningen, en
internationell industriutställning i Malmö
sommaren 1914, höll Sveriges advokatsamfund sitt årsmöte där, berättar Modéer. Ett
viktigt förhandlingsämne det året var det
då aktuella förslaget till avtalslag.
– Den lärde advokaten Albert Koersner
skrev en gedigen kommentar till förslaget.
Även om han hade ett antal mindre reservationer var han full av lovord, säger Kjell Åke Modéer
och berättar vidare att enligt Koersner utgjorde förslaget
”ett stort framsteg till införande av moderna rättsgrundsatser på mycket vitala lagstiftningsfält och kännetecknas
samtidigt av stor förtrogenhet med gällande rättsåskådning”. Koersner betonade motivens höga kvalitet – de utgjorde ”ett beaktansvärt tillskott till den svenska juridiska
litteraturen”. n

Ruin eller inte
– vänd!
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Avtalslagen genomsyras
av olika principer, till
exempel lojalitets- och
tillitsprincipen.

Ökade
skillnader
mellan de
nordiska
avtalslagarna
avgör allt
fler mål
– vänd!

NÅGRA OMDÖMEN

Ruin eller inte?
En högst levande hundraåring eller en ruin?
Omdömena om avtalslagen går kraftigt isär.

P

Juha Karhu.
32

rofessor Kurt Grönfors lär strax före sin död, år
2005 då avtalslagen 90-årsjubilerade, något uppgivet ha uttalat att av avtalslagen kvarstod endast
en ruin.
– Ruinmetaforen är slående, men kräver en komplettering. Gärna en ruin, men det är i så fall en i hög grad
levande ruin, på samma sätt som Caspar David Friedrich
målade sina romantiska ruinlandskap i början av 1800-talet. Friedrich gav traditionen och kontinuiteten ett viktigt
uttryck, säger professor Kjell Åke Modéer och fortsätter:
– När avtalslagen antogs var den resultatet av ett paneuropeiskt katedralbygge med åtskilliga arkitekter, bygg
mästare, samhällsingenjörer involverade. Ruinen påminner oss om avtalets djupstrukturer med konstruktioner
från den romerska rätten men också om tidsbundna

påbyggnader, tillägg och kompletteringar. Avtalslagen
tillkom med andra ord i en tid av dramatisk förändring.
Dess tillkomsthistoria bidrar till förståelsen av varför vi i
dag firar dess 100-åriga tillvaro.
Den finländske professorn Juha Karhu har sin uppfattning klar om avtalslagen.
– Avtalslagen är en social konstruktion. Som all annan
lagstiftning är också avtalslagen ett institutionellt, samhälleligt och kulturellt faktum, säger Juha Karhu som
menar att man kan närma sig avtalslagens byggstenar på
olika sätt. För honom är de avtalsrättsliga idéerna, som
vilja, tillit och solidaritet, alltid polemiska.
– Det finns ingen juridik utan historia och utan samhälle. Det värdefulla i den nordiska avtalsrätten, och i
avtalslagen, är dess anknytning till våra gemensamma
nordiska rättsarv och rättsrealiteter, konstaterar Karhu
och fortsätter:
– Men samtidigt är också detta arv och denna realitet
sociala konstruktioner som vi i nutiden klistrar på vår historia och på våra samhällen. n
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Om du inte hittar skogen
för alla träd är det bättre
med en karta än en yxa
Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns
sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med
rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och
kan ligga steget före.
När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel
tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du
hjälp att hitta exakt den information du behöver.
Perfekt Information. När det måste bli rätt.
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Ökade skillnader mellan nordiska
Huvuddragen i de nordiska avtalslagarna är
desamma. Men skillnaderna tilltar när EUdirektiv implementeras i olika stor utsträckning i lagarna.

A

vtalslagarna i de nordiska länderna antogs vid olika tillfällen – i Sverige 1915, i Danmark 1917, i Norge
1918, i Finland 1929 och på Island 1936 – men huvuddragen i lagarna är desamma.
– Den primära tanken var att underlätta för näringslivet
att agera och ha hela Norden som hemmamarknad. Med
en likadan lagstiftning i botten kan till exempel de nordiska företagen använda sig av samma standardvillkor i alla
de nordiska länderna, säger Johan Bärlund, professor i
nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
FLER RÄTTSKÄLLOR

En annan fördel med att lagen är mer eller mindre identisk i länderna är, enligt Johan Bärlund, att samma rättslitteratur och rättspraxis kan användas i samtliga nordiska
länder – en större mängd rättskällor kan åberopas.
Det saknas dock inte skillnader mellan hur avtalslagarna är utformade. Den största olikheten är, enligt Johan
Bärlund, att i Norge och Danmark har avtalslagarna oftare än i Sverige och Finland kompletterats med olika EUdirektiv. Norge och Danmark har till exempel fört in EU:s
direktiv om oskäliga avtalsvillkor i sina avtalslagar medan
Sverige och Finland har implementerat bestämmelserna
i avtalsvillkorslagen respektive konsumentskyddslagen.

– Materiellt sett är lagstiftningen fortsättningsvis väldigt lika. Men lagtekniskt har man valt olika lösningar. De
nordiska justitiedepartementen har inte satt sig ner och
diskuterat sig fram till en gemensam lösning. Det minskar
enhetligheten mellan länderna. Det tycker jag är beklagligt, säger Johan Bärlund.
Utvecklingen gör att det blir dyrare för företagare i de
nordiska länderna att samarbeta.
– Samarbetet blir dyrare eftersom företagen måste
vinnlägga sig om att ha information om hur lagstiftningen
ser ut i de olika länderna. De måste satsa extra juristresurser på att ta reda på vad som gäller. Och det är en kostnadsfråga, säger Johan Bärlund.
AVTALSBROTT

Han utesluter inte att olikheterna, som tilltar sedan
1990-talet, strider mot Helsingforsavtalet från 1962, där
de nordiska länderna kom överens om att harmonisera
lagstiftningen – särskilt på privaträttens områden.
– Struntar de i den bestämmelsen i Helsingforsavtalet
kan man nog med fog hävda att de gör sig skyldiga till
avtalsbrott, säger Johan Bärlund.
Han ser många fördelar med att de nordiska avtalslagarna inte är lika omfattande som den privaträttsliga
lagstiftningen i länder som Tyskland, Frankrike, Italien
och Nederländerna. Att avtalslagarna i Norden inte är
heltäckande gör dem mer flexibla.
– Det är lättare att ändra på en enskild lag än att ändra
i en stor lagkodifikation som till exempel den tyska BGB
eller franska Code civil. 36 § i avtalslagen, som kom till
på 1970- och 1980-talen i de nordiska länderna, är ett

Lojalitetsprincipen
L

Lojalitetsprincipen är en av
avtalslagens bärande principer.
Det konstaterades vid det
jubileumsseminarium om de
nordiska avtalslagarna som anordnades
i början av juni vid Lunds universitet.
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ojalitetsprincipen innebär att en avtalspart inte enbart ska se till sina egna intressen utan även beakta
motpartens intressen.
– Det finns en grundläggande syn att avtalet är ett instrument för samarbete mellan parterna, säger Johan
Bärlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
Men principen tillämpas på olika sätt i de nordiska länderna. I Norge åberopas den oftast, i Sverige åberopas
den mest sällan.
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avtalslagar
gott exempel på att det går ganska smärtfritt att ändra
på en nordisk lag. Det har däremot krävts väldigt stora
insatser för att få till stånd ändringar i BGB, säger Johan
Bärlund.
I många europeiska länder reformeras nu avtalsrätten. Nästa år införs en helt ny avtalsrätt i Frankrike, i
Nederländerna har avtalsrätten redan reformerats, och i
Schweiz och Spanien samt i flera latinamerikanska länder
pågår för närvarande en reformering.
I Norden finns olika uppfattningar om huruvida avtalslagen behöver uppdateras. Vissa tycker att lagen är
bra som den är, medan andra vill att den upphävs och
ersätts med rättspraxis.
Johan Bärlund hör till dem som tycker att avtalslagarna
fungerar väl i de nordiska länderna.
– Men första kapitlet om avtals ingående skulle kunna
skrivas om i en modernare form och antyda att det finns
flera sätt att ingå avtal. I andra kapitlet som gäller fullmakt regleras enbart hur man upphäver fullmakten, indirekt kan man sluta sig till hur en fullmakt skapas. Med
modern lagstiftningsteknik skulle de här paragraferna
kunna skrivas om, säger Johan Bärlund.
”BEVARA RÄTTSLIKHETEN”

Samtidigt betonar han att om de nordiska länderna inte
kan komma överens om gemensamma reformer är det
bättre att behålla lagen som den är – för att bevara den
rättslikhet som finns.
Inför hundraårsjubileet av den svenska avtalslagen har
nordiska akademiker tagit fram två skrifter om avtalslagarna i Norden, varav den ena är författad på engelska.

Boken vänder sig till en internationell publik. Och Johan
Bärlund tror att det finns en marknad för nordisk avtalsrätt även utanför de nordiska länderna.
– De nordiska länderna är välmående samhällen. När
andra länder försöker höja sin välfärd kan de inse att de
nordiska lagstiftningsmodellerna bidrar till att öka välfärden. Och i Norden finns det en hög grad av pragmatism.
Lagstiftningen är mer pedagogisk än i många andra länder – det gör att icke-jurister också har en möjlighet att
förstå sig på lagstiftningen, säger han. n

Johan Bärlund.

populärast i Norge
– Det finns ingen gemensam styrning av rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Det gör att det kan bli sådana här skillnader. Det leder till merkostnader för företag som har hela Norden som hemmamarknad. De blir
tvungna att skaffa sig information om skillnaderna.
I vilket nordiskt land är det bäst att ingå avtal?
– Det finns inget entydigt svar på den frågan. Men den
norska modellen kan upplevas som snäppet mer rättvis
än den svenska, som är lite hårdare mot den avtalspart
som eventuellt förlorar en tvist som handlar om hur loAdvokaten Nr 6 • 2015

jala avtalsparterna ska vara mot varandra, säger Johan
Bärlund.
Andra bärande principer inom avtalsrätten är principen om avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas.
Sedan samtliga nordiska länder infört 36 § i sina avtalslagar är även skälighetsprincipen en bärande avtalsrättslig
princip – oskäliga avtal tolereras inte. Det finns även en
princip om skydd för den svagare parten. I förhållandet
mellan konsument och näringsidkare är konsumenten
den svagare parten och den som i regel skyddas. n

Ålderdomligt
språk minskar
förståelsen
– vänd!
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Ålderdomligt språk
minskar förståelsen
Domare, advokater och näringslivsrepresentanter tycker överlag att avtalslagen fungerar
bra. Men det ålderdomliga språket upplevs
som ett problem.

M

agnus Widebeck, lagman
i Nyköpings tingsrätt, beskriver avtalslagen som en
fantastisk lagstiftningsprodukt som
har en otroligt hög juridisk nivå.
– Det fanns en juridisk kompetens i början av 1900-talet som saknar motstycke. De lyckades fånga
många juridiska principer på ett
förnuftigt och framsynt sätt. Utredningarna fick ta lång tid. Det har
gjort att lagen har kunnat bibehållas utan några större ändringar.
Lagar som skrivs i dag har kortare
livslängd, säger han.
Hur är det att arbeta med lagen?
– Det är ett nöje. Det finns en harmoni i lagstiftningen. Det är en lagstiftningsprodukt där man har gjort Erica Wiking Häger.
allt för att reda ut alla oklarheter.
Dessutom finns det hundra års rättspraxis, säger Magnus
Widebeck och tillägger:
– Sammantaget ger lagen och rättspraxis en väldigt bra
stabilitet. Det gör att lagen kan ligga till grund för förlikningsförhandlingar. Det går att förutse hur det kommer
att gå i en avtalsrättslig tvist – då finns det inte så mycket
att processa om. Så ska en bra lag fungera.
ANVÄNDS INTE I DET PRAKTISKA ARBETET

Karin Berggren.
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Erica Wiking Häger, partner på Mannheimer Swartling
Advokatbyrå, berättar att de principer som avtalslagen
ger uttryck för alltid utgör grunden i en advokats arbete,

men att hon inte använder avtalslagen i det praktiska arbetet.
– När vi skriver och förhandlar avtal använder vi inte
avtalslagen, säger hon.
Karin Berggren, jurist hos organisationen Företagarna,
har samma bild – näringsidkare tillämpar lagen utan att
vara medvetna om det.
En fördel med lagen är, enligt de
praktiker som tidskriften Advokaten har varit i kontakt med, att den
är kortfattad och bygger på principer. Det gör att lagen, efter hundra
år, fortfarande fungerar och går att
tillämpa även när samhället förändras radikalt.
– Eftersom avtalslagen är på en
så hög principiell nivå är den flexibel och går att använda i de flesta
sammanhang, säger Erica Wiking
Häger.
Organisationen Företagarna är
också positiv till att lagen är allmänt hållen.
– Avtalslagen tillämpas ju på
många olika slags avtal – från små
muntliga avtal till omfattande långa
kontrakt som rör mångmiljardbelopp. Det är bra att mycket lämnas över till branschpraxis,
att avtalsparterna själva tar ansvar för att villkoren klart
och tydligt framgår av avtalet. Då anpassas avtalet efter
parternas behov, säger Karin Berggren.
BRIST PÅ RÄTTSPRAXIS

Men eftersom lagen är så pass kortfattad ställs advokater och näringsidkare ofta inför frågor som inte regleras
i lagen. Saknas både information i lagen och vägledande
praxis gäller det att vara kreativ, säger Erica Wiking Häger.
– Då blir doktrinen – professorernas och rättsvetenskapsmännens böcker och uttalanden – en viktig ledning.
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Den minsta gemensamma nämnaren kom att styra det som blev den nordiska
avtalslagen. Det som uppfattades som den minsta gemensamma nämnaren
sammanföll i stort sett med Fredrik Stangs förslag, eftersom Sverige och
Danmark ville ha med Norge, och Norge inte ville ha mer än detta.

Den är inte bindande, men är ett stöd i hur man kan tänka i olika frågor.
Hon anser att det dessutom saknas rättspraxis på många
områden, vilket kan leda till fler rättsliga processer.
– Om praxis är tydlig får den en handlingsdirigerande
effekt för parterna. Om praxis däremot är mångtydig
är det vanligare att parterna vill se om de har rätt och
väljer att pröva frågan i domstol. Det finns processekonomiska aspekter på det, säger Erica Wiking Häger som
gärna skulle se att det fanns mer rättspraxis exempelvis
vad gäller påföljder – såsom vilka möjligheter som finns
till skadestånd om ett avtal ogiltigförklaras.
ÅLDERDOMLIG SPRÅKDRÄKT

Lagens ålderdomliga språkdräkt är också något som
många praktiker upplever som ett problem.
Advokaten Nr 6 • 2015

– För en jurist är språket nog ingen större utmaning,
men det är inte självklart att vem som helst kan läsa och
begripa det som står. Och det är klart att man ska sträva
efter att ha ett enkelt, begripligt, modernt språk, säger
Erica Wiking Häger.
Företagarna tycker att lagen i grunden fungerar bra,
men organisationen skulle också gärna se att språket i
lagen moderniserades.
Trots att Magnus Widebeck ifrågasätter om nya juristgenerationer kan ta till sig vokabulären i lagen är han
inte säker på att en modernisering av språket är rätt väg
att gå.
– Ändras språket finns risk för att det tas som intäkt för
att det har skett en förändring i lagen och att det börjar
processas om frågor som i dag är klarlagda. Dessutom är
det inte säkert att gammal rättspraxis kan öva inflytande

Magnus Widebeck.

»
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”Vår ståndpunkt är att avtalslagen i princip bör bevaras som den är, med frihet för
parterna att både välja sätt att ingå avtal och själva bestämma avtalets innehåll.”
Anders Thorstensson

Anders Thorstensson.

om lagen ändras. Jag är väldigt tveksam till att man har
mycket att vinna på att modernisera språket.
Han tycker att lagstiftaren överhuvudtaget ska vara försiktig när det gäller att göra några radikala förändringar
i lagen.
– Avtalslagen är en bra lag som inte skapar några problem, i alla fall inte för mig. Jag tycker att man kan ägna
lagstiftningskrafterna åt annat och låta avtalslagen fylla
200 år, säger Magnus Widebeck.
Svenskt Näringslivs koncernjurist Anders Thorstensson tycker också att avtalslagen fungerar bra.
– Vår ståndpunkt är att avtalslagen i princip bör bevaras som den är, med frihet för parterna att både välja sätt
att ingå avtal och själva bestämma avtalets innehåll. Jag
kan inte se något omedelbart behov av att lagstiftaren ska
materiellt justera i lagen, säger han.
Anders Thorstenssons erfarenhet är också att behovet
av att utveckla avtalslagen minskar i takt med globaliseringen och branschernas specialisering.

– Givet de principer som finns i avtalslagen är det upp
till branscherna och de olika aktörerna att hitta sina specialformer för avtals ingående och avtals innehåll. Den
friheten är det som ytterst ger utveckling både för företag
och för samhällsekonomin. Parterna själva är mest lämpade att hitta de villkor som passar bäst för dem.
MILD ÖVERSYN AV LAGEN

Erica Wiking Häger förespråkar dock en mild översyn av
lagen. Som exempel anger hon att det första kapitlet som
handlar om hur avtal ingås skulle kunna moderniseras.
– Det är skrivet i en traditionell kontext när man
skickade ut ett skriftligt anbud och fick en skriftlig accept per post. Avtal ingås sällan på det sättet nu för tiden.
I dag ingås avtal ofta på nätet, villkor skickas fram och
tillbaka och det är inte alltid givet vad som är anbudet
och vad som är accepten. Man skulle kunna se över
kapitlet och anpassa det utifrån hur avtal i dagsläget
oftast ingås, säger hon. n
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Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 5–6 november 2015
Konferens • Bankett • Inspiration
Nancy Hollander och Linda Moreno, amerikanska brottmålsadvokater som bl.a. försvarar två fångar på Guantánamobasen.
Secrets, Lies and Videotapes Om Guantánamo, nationell säkerhet och förhållandet mellan advokat och klient.
Hans Corell, jurist, f.d. ambassadör
och FN:s undergeneralsekreterare.
Advokatens roll i arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter

Ardalan Shekarabi, civilminister
Eva-Maj Mühlenbock, advokat
Offentlig upphandling och sociala
hänsyn
Anders Ygeman, inrikesminister
Lars Werkström, rättschef på
Åklagarmyndigheten
Thomas Olsson, advokat
En ny terrorlagstiftning?

Milad Mohammadi, jurist, fil. kand.
i nationalekonomi och statsvetenskap,
och Årets Talare 2014.
Mångfald, kommunikation och
inspiration

Läs mer om Advokatdagarna och hela konferensprogrammet på www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-2015

Petra Marklund
underhåller på
banketten i
Vinterträdgården
den 5 november

Konferens inklusive bankett med
underhållning kostar 6 500 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 5 oktober.
Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.

Debatt

KOMMENTAR

Girjas i tankarna
Vissa uppdrag är roligare än andra. Ibland känns det till och med som en ynnest att ha fått
just det uppdraget. Ett sådant är att biträda Girjas sameby i tvisten mot staten om rätten för
samebyn att istället för som nu, länsstyrelsen, bestämma över upplåtelser av jakt och fiske till
allmänheten. Det skriver advokat Peter Danowsky.

V

Det händer
att klienter
säger att
det är inte
pengar det
handlar
om, utan
principen.
Oftast är
det inte helt
sant. Här
är det sant.
Det skänker
ett särskilt
allvar till
processen.
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i lever lyckligtvis i ett land där
nar lätt hittas, är det i grunden som
diskriminering av befolkförr. De grundläggande kunskaperna
ningen och andra kränkningar
har överförts till nästa generation och
av mänskliga rättigheter är sällsynta.
till nästa igen. Med på Lihti var barn
I Girjasmålet finns emellertid just
och tonåringar som såg, prövade och
sådana aspekter. Men det är inte hulärde sig inte bara av föräldrar utan
vudfrågan i målet. Den är civilrättslig
av far- och morföräldrar och andra
och gäller om Girjas genom urminnes
äldre.
hävd eller sedvanerätt har en exkluUnder åren med Girjasmålet har
siv rätt till jakt och fiske inom same
jag träffat ett antal personer som med
byns område. Saken är komplex och
en slags självklarhet berättat om hur
det visas inte minst av att tingsrätten
de själva och deras förfäder ”lever
meddelar dom fem månader efter
med” naturen, där inte bara renen är
sista förhandlingsdagen.
deras tillgång utan även
DEBATTÖR
Efter fem veckors nyss
sjön, betet, ripan och skoavslutad huvudförhandgen. Allt ska vårdas, inget
ling och långt innan en
får förfaras. Ett välstånd
laga kraftvunnen dom
kan skapas, inte bara
föreligger, vore det fel att
överlevnad, men inget får
nu diskutera rättsfrågorna
överutnyttjas, inget får
i målet. Men det finns
förstöras för nästa generaandra dimensioner.
tion.
Peter Danowsky
För två år sedan, i
Det är klart att en
blev advokat
mitten av juli, flög jag
sådan livsinställning
1981 och startade
helikopter till Lihti, den
går på tvärs emot gruvadvokatbyrån
Da
plats i Girjas där kalvdrift, dammar och vägnowsky & Partners
märkningen sker. Några
byggen som skapar arbets1993. Han ägnar
stugor, en sjö, oändliga
tillfällen och skatteinhuvuddelen av
vidder. Renarna samlas
komster för en stat och
arbetstiden åt pro
in och framåt morgontimkommun. Min förståcesser och skilje
marna sker märkningen.
else för den konfliktens
mannauppdrag.
Med säker blick identifiedimensioner har ökat och
ras vilken kalv som följer
konkret öppnat mina ögon
vilken vaja, kalven fångas in med
för vad modeordet hållbarhet kan
lasso och snabbt får den sitt märke i
betyda.
örat och springer tillbaka till sin vaja.
Stödet från medlemmar i Girjas,
Så har det alltid gått till. Och även om
från närliggande samebyar men
hjälpmedlen blivit bättre; nu finns
också från samer längre söderifrån
det motorcyklar och fyrhjulingar att
har varit stort i målet. Flera dagar var
förflytta sig med och flocken följs på
rättssalen fylld. Sameradion direktInternet där chipsförsedda ledarresände stora delar av huvudförhand-

lingen och mail med tips och vänliga
tillrop kom från många håll.
Forskare med intresse för dessa
frågor kunde följa rättegången direkt
från sina arbetsrum.
Att samer är ett urfolk och en
minoritet i Sverige, till och med en
lagfäst sådan, och att den rättsliga
frågan rör förhållandet till staten –
tidigare hette det kronan – har gett
särskild kraft i stödet som Girjas fått.
Detta stora intresse och detta stöd
i realtid är både uppfordrande och
inspirerande. Känslan av att delta i
något viktigt fick daglig bekräftelse
från omvärlden. Medieintresset bidrog förstås också till den känslan.
Målet handlar inte om pengar, till
skillnad från de allra flesta andra
civilrättsliga målen. Här gäller det en
tydlig rättsfråga som ska avgöras i vår
tid, med vår gällande rättsordning,
men med lång tids historia som viktig
bakgrund. Också i detta skiljer sig
Girjasmålet från så många andra mål.
Det händer att klienter säger att
det är inte pengar det handlar om,
utan principen. Oftast är det inte helt
sant. Här är det sant. Det skänker ett
särskilt allvar till processen.
Om detta allvar bidrog till den goda
stämningen utanför rättssalen mellan
ombuden och också mellan statens
ombud och medlemmar i Girjas
sameby är svårt att veta, men väl kan
det ha varit så. Det var påfallande hur
avbrotten i förhandlingen ägnades
goda samtal och skämtsamheter.
Motsatsen, under fem veckors huvudförhandling, med boende på samma
hotell och med gemensamma resor
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När huvudförhandlingen var slut
samlades ombuden,
Girjas ordförande
och justitiekanslern
för en gemensam
gruppbild. (Peter
Danowsky längst
till höger).

till och från Stockholm, hade varit
svåruthärdlig. Det professionella i advokatrollen, där trots starkt engagemang i saken, ombudsrollen är skild
från det personliga, gavs tydlighet i
denna tingsrättsförhandling.
När huvudförhandlingen var slut

samlades ombuden, Girjas ordförande och justitiekanslern för
en gemensam gruppbild, en bild
som alla ville ha. Det var förstås en
lättnad att huvudförhandlingen hade
genomförts. För oss som skulle till
Stockholm kunde sommarledigheten

börja. Girjas sameby väntade på att
kalvmärkningen kunde komma igång.
Våren har varit besvärlig, värmen är
sen, mycket regn. Men man kände
tillförsikt.

Peter Danowsky
Advokat

Högsta domstolen söker
Justitieråd och avdelningsordförande
Justitieråd, flera anställningar
Sista ansökningsdag är den 6 september 2015.
Läs mer om dessa och andra anställningar som
domare på www.domarnamnden.se
Justitieråd ska ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnnerligen högt ställda
krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift,
omdöme och självständighet. För en avdelningsordförande är det härutöver värdefullt med
insikter om och erfarenheter av domstolsverksamhet, särskilt i överrätt.

FOTO: MATS BERG

Anställningen som justitieråd och avdelningsordförande annonseras i eventuell succession för det
fall den nuvarande avdelningsordföranden utses till ordförande i domstolen. En av anställningarna
som justitieråd annonseras i eventuell succession för det fall någon av domstolens nuvarande
ledamöter utses till avdelningsordförande.

www.domarnamnden.se
domarnamnden.indd 1
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Med fokus på
Europakonventionen
Betydelsen av Sveriges ratificering av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
kan aldrig nog betonas. I hyllningskören går det inte att undvika att smyga in något som förtar
bilden av all förträfflighet med staters anslutning. Det menar advokat Lars Nydell.

D

Det är ett
bekymmer
att debatten
om denna
institution
fokuserar på
om Europadomstolen
kan anses
uppfylla alla
de krav i en
demokrati
som bör
gälla för
en rättslig
funktion.
42

emokratins ursprungsidé är
Det finns med andra ord en upde folkvalda representanpenbar intressekonflikt mellan den
ternas val av de lagar som
enskildes och statens intressen. Å ena
domstolarna skall följa, där nämndesidan den enskildes önskan att hävda
männen är folkets representanter i
sin rätt och å andra sidan statens
domstolen. Europadomstolens samintressen att hävda sina befogenhemansättning och uppgift har en anter över den enskilde. Staten med
nan bakgrund. De valda ledamöterna
de politiska synpunkter som den
som hämtas från varje anslutet land
företräder har ett företräde, och har
är inte folkvalda utan hämtas från den
en syn att de kollektiva intressena
statsmakt som skall prövas
i ett land måste stå över
efter förslag från denna
den enskildes intressen
DEBATTÖR
stat. Anslutna stater utser
hur behjärtansvärda de än
domstolens ledamöter i ett
kan vara.
administrativt förfarande
för varje land utan insyn
systemet med enmansoch godkännande av landomare i stället för en
dets folkvalda representaså kallad stor kammare
tion. I Sverige förekommer
riskerar att i allt större
det ingen som helst debatt
utsträckning enskildas
Lars Nydell
om den av regeringen
besvär avskrivs. I ett fall
är advokat sedan
föreslagna domstolsledahar redovisats att dom1975 och numer
moten är lämplig! Det är
stolens enmansdomare,
sedan några år
snarare så att debatt om
fru Nußberger från Köln,
engagerad i rätts
en regerings förslag av en
2014 utan kammarbeslut
statsfrågor med
ledamot helt lyser med sin
avskrivit klagomål mot en
inlägg i medier.
frånvaro i de länder som
tidigare ledamot av domsärskilt syns med anmälda
stolen som under nio år
fall i domstolen, som Storbritannien,
arbetade på samma rotel som hon.
Ryssland och Ukraina.
En person som numera upprätthåller
landets chefs-JO-ämbete för tillsynen
det framstår som en utspridd villfaav Sveriges offentliga verksamhet. De
relse att domstolen främst bevakar
klagomål som domstolen mottagit avkränkningar av konventionsreglerna
såg att svenska staten genom åtgärder
i ett solitärt intresse att upprätthålla
förhindrat tillämpningen av artikel 6
innehållet i de mänskliga rättigheoch artikel 7 i konventionen i svensk
terna med uttalad sanktion mot de
offentlig verksamhet. Nußberger
länder som bryter mot konventionsarbetade på den rotel där den tidigare
reglerna. Inget kan vara mer fel.
svenska representanten deltagit.

Oavsett vilka slutsatser som kan dras
av detta visar exemplet på riskerna
med anmälda staters representanter i
domstolen, en intresseavvägning staten till fördel och eventuellt kollegiala
förhållanden. De synpunkter som
lämnats till domstolens ordförande,
en hög jurist från Storbritannien, har
inte givit något svar. Vilket ytterligare
accentuerar ett förhållande där en
domstol låter sig stå oemotsagd i offentligheten.
det är ett bekymmer att debatten om
denna institution fokuserar på om
Europadomstolen kan anses uppfylla
alla de krav i en demokrati som bör
gälla för en rättslig funktion. Objektivt skiljer sig domstolen från andra
genom den sållning av anmälningar
som förekommer, och risken för
ett inflytande grundat på det egna
landets politiska bedömningar i varje
fall. Det går inte att undvika att det
grundläggande problemet är att domstolen är överhopad av anmälningar.
Beroende i sin tur på att respektive
stat har ett intresse av att undvika
kritik. Den svenska modellen med
att utse ledamöter i Europadomstolen enbart baserat på en regerings
bedömningar utan parlamentets
godkännande är fel. I synnerhet när
landets kontrollfunktion genom dess
chefs-JO utses av riksdagen och inte
av regeringen.

Lars Nydell
Advokat, debattör
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Advokatsamfundets
fortbildning hösten 2015
Vi erbjuder alltid:
–

Kursledare som tillhör Sveriges främsta inom sina områden

–

Ämnen som anpassas helt till advokatverksamheten

–

Konkurrenskraftiga avgifter

–

Snabb och professionell service vid bokning och kurs

Ett axplock av höstens kurser:
N Y H E T 2 7 AU G U S T I

NYHET 18 SEPTEMBER

Arbetsrätt vid övergång av verksamhet

Påföljdssystemet i praktiken

2 8–3 0 A U G U S T I

N Y H E T 2 9 S E P T E M B E R (samt 20/10 och 17/11)

Brottmålskurs 1

Asylrätt och migrationsprocessen 1–3

9 SEPTEMBER

6 OKTOBER

Tvistemålsprocessen 1

Praktisk processföring

1 5 S E P T E M B E R (samt 13/10 och 10/11)

N Y H E T 2 5–2 9 N O V E M B E R

Advokatsamfundets ledarskapsprogram 2015

Brottmålskurs 2 – ny version, London

5 – 6 N O V E M B E R : Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm

Se hela kursprogrammet på www.advokatsamfundet.se/utbildning.
Håll också utkik efter fler nyheter i våra digitala nyhetsbrev!
Anmälan sker på www.advokatsamfundet.se/utbildning. För mer information och hjälp med
anmälan: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Alla våra kurser får räknas in i det årliga fortbildningskravet (18 timmar) för advokater.

www.advokatsamfundet.se | kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00
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”Jag lägger all min kraft på att förstå
varför blodfetter samlas i hjärtat
och riskerar att utlösa hjärtstopp.”

Det är sällan en adress är lika talande: Blodcentralen
på Analysvägen. Stefan K. Nilsson tittar in genom dörrens
fönsterruta och spanar efter forskarkollegor. Han har
glömt sitt passerkort och kommer nu inte in igen efter
att ha varit ute och köpt kaffe.
”Vars e onkologerna?” säger Stefan med en dialekt lika
omisskännligt västerbottnisk som björkarna på vägen hit
i Umeå, björkarnas stad.
Att stå utanför och försöka få syn på vad som händer
inne i dunklet präglar även Stefans forskning. Tillsammans med kollegor på ett laboratorium i Hamburg, dit
han pendlar från Umeå, har han utvecklat en metod för
att visualisera vad som händer med blodfetter i hjärtat.
Syftet är att lära sig mer för att kunna minska oförklarlig hjärtdöd. Hälften av alla svenskar dör i dag i hjärt- och
kärlsjukdomar.
Stefan K. Nilsson har utvecklat en hjärtvisualiseringsteknik med hjälp av fluorescerande nanokristaller. I ett
mikroskop påminner det om de fluorescerande stavar i
grönt och rött som publiken viftar med på konserter med
housemusik.
Genom att visualisera enskilda detaljer i dunklet kan
man utesluta olika faktorer.

”Seeing is believing. Det finns många misstänkta som
kan bidra till ökat fettupptag i hjärtat,” säger Stefan otåligt i korridoren medan han fortfarande väntar på att få
bli insläppt.
”Jag tror att fettansamling i hjärtat är en viktig del i
oförklarlig hjärtdöd. Vilka mekanismer är det som driver
hjärtats upptag och användande av fett? Det är särskilt
viktigt att förstå för diabetespatienter som löper fyra
gånger större risk att drabbas.”
Väl inne på Stefans kontorsrum står på hans bokhylla,
bland alla dussintals pärmar, en radda urdruckna burkar av
koffeinläsken Trocadero, kallad Norrlands nationaldryck.
Den norrländska skogen finns i Stefans hjärta. Stefan
började först utbilda sig till jägmästare men valde att bli
civilingenjör i stället och tog sedan i snabb takt även
ekonom examen, innan han med samma energi och
nyfikenhet blev forskare på blodfetter och disputerade.
Parallellt med forskningen och familjeliv med två små
barn utbildar han sig nu samtidigt till läkare.
”Det tvååriga stipendium som jag fått från Svenska
Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) är helt avgörande, annars hade jag inte kunnat fortsätta och inte
kunnat göra de framsteg vi gjort, säger Stefan.”

Vill du att nästa generation ska få bättre mediciner och vård än vad som finns i dag? Ge då ett bidrag till SSMF. Vi stödjer
forskning kring både stora folksjukdomar och många mindre uppmärksammade, men lika angelägna sjukdomar. Gör du en större donation
kan du starta en egen forskningsfond. Läs mer på ssmf.se eller ring 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099.

Debatt

Vad är det för fel på septemberöverenskommelsen?
Betydelsen av Decemberöverenskommelsen (DÖ) synes mig betydligt överdriven.
Det konstaterar advokat Sven Unger.

E

n överenskommelse är bindande endast för dem som
ingått överenskommelsen.
Ibland hör man uttrycket att en viss
överenskommelse är ”inte juridiskt
bindande, men moraliskt”. Detta är
ofta att onödigtvis göra saker och
ting konstigare än de är. Vare därmed
hur det vill: en överenskommelse är
inte bindande vare sig juridiskt eller
moraliskt för den som inte ingått
överenskommelsen.
dö är ingången av ett antal (cirka sju)
personer, som jag här för enkelhetens skull kallar partiledare. En
överenskommelse ingången av A
kan vara bindande för B om A haft
fullmakt (mandat/uppdrag) av B
att ingå överenskommelsen för B.
Partiledarna har inte haft fullmakt av
andra riksdagsledamöter att ingå DÖ
för andra riksdagsledamöter. Ingen
har heller påstått detta, inte heller
partiledarna. Således är inga andra
riksdagsledamöter bundna av DÖ.
Om de röstar som de vill, är detta
inte i strid med DÖ, eller en avvikelse
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från DÖ, eftersom man
inte kan avvika från en
överenskommelse man
inte ingått. Det synes mig
därför onödigt att andra
riksdagsledamöter debatterar/motionerar om att
”riva upp” DÖ. Den gäller
ju inte dem.

ingår i partiprogrammet
att A-kassan inte skall sänkas så bryter riksdagsledamoten sin överenskommelse med väljarna om
riksdagsledamoten röstar
för sänkt A-kassa. Om det
ingår i partiprogrammet
att inte höja skatterna, så
Sven Unger,
bryter riksdagsledamoten
advokat sedan
däremot finns det en
sin överenskommelse med
1978, var ordföran
annan överenskommelse
väljarna om riksdagslede i Advokatsam
som alla riksdagsledamödamoten röstar för höjda
fundet 1992–1996
ter är bundna av: Septemskatter.
och har publicerat
beröverenskommelsen,
Andra riksdagsledamöen rad artiklar i
det vill säga riksdagsvalet
ter än de partiledare som
spridda ämnen;
2014. Genom valet har
ingått DÖ har alltså att
alltifrån ärekränk
ingåtts en tydlig överensvälja mellan att följa DÖ –
ning i litteraturen
kommelse: den som kanen överenskommelse som
till frågan om
diderat till riksdagen har
de inte ingått – eller att
när ett middags
sagt att om jag blir vald
följa Septemberöverenssällskap blir ett
skall jag i riksdagen rösta
kommelsen – en överensenkelt bolag.
enligt mitt partis program.
kommelse som de ingått.
Och genom att väljaren
För en utomstående leklagt sin röst på en kandidat som blivit
man förefaller valet tämligen enkelt.
vald, så har en överenskommelse
Sven Unger
träffats att denne skall i riksdagen
Advokat
rösta enligt sitt partiprogram. Om det

DEBATTÖR

Det synes
mig därför
onödigt
att andra
riksdagsledamöter
debatterar/
motionerar
om att ”riva
upp” DÖ.
Den gäller ju
inte dem.

45

Debatt

Aktivismen verkar splittrande
Advokat Allan Stutzinsky ifrågasätter Advokatsamfundets generalsekreterares agerande
i olika medier. Stutzinsky skriver: ”Jag har i och för sig stor respekt för politiska aktivister.
Det engagerade samtalet är livsluften i en demokrati. Samfundets uppgifter, inte minst som
intresseorganisation för landets advokater, underlättas emellertid inte av sådan aktivism.”

D

et är naturligt att Advokatsamfundet uttalar sig i frågor
där advokaters särskilda kunskaper och specifika erfarenheter kan
ha betydelse, särskilt när samfundets
åsikter har efterfrågats. Generalsekreteraren Anne Ramberg levererar
emellertid åsikter om allt möjligt
och – som det ser ut – i allt snabbare
takt. Hon har synpunkter på snart
sagt alla politikområden; invandring,
jämställdhet, skatter, utrikespolitik.
Inget är henne främmande. Ibland
håller jag med henne, ibland inte. I
frågor i vilka jag anser mig ha särskild
insikt har hon uttryckt åsikter som
uppenbart bygger på okunskap. Rambergs återkommande ansträngningar
att skydda kungahuset från all kritisk

granskning och allt ifrågasättande
framstår för mig som märkliga.
Under sommaren har jag blivit illa
berörd av Rambergs debatt med journalisterna Ivar Arpi på Svenska dagbladet och Jenny Sonesson på Dagens
Industri. Dessa båda journalister har
dristat sig till att påpeka att det med
invandringsströmmarna till Sverige
följer en del personer som har onda
avsikter. De har därför efterlyst vissa
åtgärder, bland annat mer långtgående lagstiftning mot terrorverksamhet. För detta har de av Ramberg
stämplats som ”populister”. Man kan
alltid diskutera detaljerna i tankar om
rättslig reglering. Redan genom sitt
osakliga anslag omöjliggjorde emellertid Ramberg all konstruktiv diskus-

sion. Ramberg har under sommaren
också hävdat den närmast sensationella åsikten att rättsstaten skulle
vara hotad om asylsökande personer
inledningsvis fick tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta.
jag har i och för sig stor respekt för
politiska aktivister. Det engagerade
samtalet är livsluften i en demokrati.
Samfundets uppgifter, inte minst
som intresseorganisation för landets
advokater, underlättas emellertid
inte av sådan aktivism. Det är numera
ganska sällan som Rambergs åsiktsspridande kan sägas svara mot något
samlat advokatintresse. Istället förvrids fokus, engagemanget för samfundets egentliga uppgifter försvagas

GENERALSEKRETERARENS REPLIK

Styrelsens ledamöter har ryggrad,
Generalsekreterare Anne Ramberg bemöter Allan Stutzinskys inlägg. Hon konstaterar
att Stutzinsky tidigare krävt hennes avgång och anser att han sprider grovt osakliga och
felaktiga uppgifter.

A

llan Stutzinsky kräver min
avgång. Senast han gjorde
det var i nummer 6 av tid
skriften Advokaten förra året. Då
var det uppgivna skälet att jag i samfundets namn skulle ha vräkt ut hat
och onyanserad hets mot Israel. Ett
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hat som enligt Stutzinsky påstods grunda sig i antisemitiska
fördomar som syftade till att bidra
till de hatbrott som riktas mot judar.
Vidare anklagades jag för att vilja
tona ner ”förintelseförsöket” och
att bagatellisera nazismen, samt att

medvetet och högljutt elda på antisemitismen.
Också i sitt inlägg ovan sprider
Stutzinsky grovt osakliga och fel
aktiga uppgifter. Han anklagar inte
bara mig för att ha ”kapat” Advokatsamfundet med namn och emblem,
Advokaten Nr 6 • 2015
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och andras respekt för samfundet
riskerar att eroderas. Aktivismen
verkar därtill splittrande. Advokater
som exempelvis är Israel-vänner eller
republikaner kan knappast känna sig
särskilt väl företrädda.
Ramberg har naturligtvis rätt till
sina åsikter. Hon har också rätt att
sprida dem. Rambergs problem är
emellertid att hennes privata åsikter
har ett tämligen begränsat intresse
för en större publik. Det problemet
löser hon genom att alltid offentligöra åsikterna med angivande av sin
titel och under samfundets emblem.
Därmed blir åsikterna samfundets.
Genom att ge sken av att hon talar för
landets hela advokatkår får Rambergs
åsikter ett allmänintresse som de an-

nars inte skulle ha haft. De publiceras, sprids och diskuteras. Genomslaget blir stort.
Advokater har högst skilda politiska
preferenser. Det är inte någon politisk
samsyn som fört oss samman. Om
samfundet ändå ska transformeras
till ett politiskt parti framstår det
som lämpligt att man, i likhet med
andra politiska partier, fastställer det
politiska programmet i någon form av
demokratisk process. Den saken kan
knappast, i en organisation som värnar rättsstatliga principer, överlämnas
till en enskild persons godtycke.
Mitt problem är att jag inte är
bekväm med att vara en del av den
språngbräda som Ramberg använder
för att marknadsföra sin egen poli-

tiska agenda (och måhända ambitioner). Jag är övertygad om att det finns
fler advokater som också tröttnat på
att utnyttjas på detta sätt.
Samfundets problem är att organisationen med namn och emblem har
kapats. De som är satta att skydda
organisationen mot att kidnappas
för främmande syften är styrelsen.
Det förefaller emellertid som om styrelsen i detta avseende saknar både
tillräcklig ryggrad och integritet för
uppgiften. När styrelsen har abdikerat måste någon annan ta tag i frågan
och i vart fall försöka dra igång debatten. Nu blev det jag.

Allan Stutzinsky
Advokat

integritet och gott omdöme
samt att ha ”kidnappat organisationen för främmande syften”.
Jag avstår från att bemöta dessa
synpunkter, utan nöjer mig med att
hänvisa den intresserade läsaren till
min blogg där sommarens diskussion
framgår.
Advokaten Nr 6 • 2015

stutzinsky hävdar vidare att styrelsen inte bara saknar ryggrad, utan
även integritet. Jag måste i den
frågan göra Stutzinsky besviken.
Styrelsens ledamöter, som representerar de skickligaste och mest
ansedda ledamöterna av Sveriges

advokatsamfund, har inte bara ryggrad och integritet. De har även gott
omdöme.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
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Aktuellt
HILDARY

”Slumpmässiga
val kan bli
strategiskt bra”
Susanna Campbell blev vd
för ägarbolaget Ratos 2012.
Samma år utsågs hon till näringslivets mäktigaste kvinna.
Under ett lunchseminarium i
början på juni berättade hon
om sin bakgrund och delade
med sig av sina erfarenheter.
Susanna Campbell inledde med
att berätta att hon har slumpen
att tacka för att hon blev utsedd
till Ratos vd.
– Jag har aldrig haft någon färdig plan. Det är slumpartade val
som har gjort att jag har hamnat
här. Men slumpmässiga val kan
också bli strategiskt bra. Det är
viktigt att gå på sin egen maggropskänsla och att vara i en
miljö där man får full utväxling
för den person man är och den
kompetens man besitter, sa hon.
När Susanna Campbell utsågs
till vd var hon 38 år och hade varit anställd i bolaget i nio år. Att
tacka nej till jobbet var aldrig ett
alternativ.
– Har man jobbat hårt i många
år och får ett
sådant erbjudande måste
man tacka ja,
sa Susanna
Campbell.
snabbt märkte
hon att förväntningarna
på henne var
högt ställda.
– Jag blev utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna innan jag
ens hade tillträtt. Förväntning48

arna blåstes upp innan jag ens
hade levererat något.
Susanna Campbell är civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Där började hon för
första gången att på allvar tänka
på sin karriär.
– Hemma hos mig var det viktigt att skaffa sig en utbildning,
men att göra karriär var inget
som vi diskuterade. På Handels
finns det många som tänker på
sin karriär, jag påverkades positivt av dem och började sätta
upp ambitioner för mig själv.
Det första jobbet efter
utbildningen blev på investmentbanken Alfred Berg
Fondkommission. Efter några år
ville Susanna Campbell bredda
sig och började arbeta med
företagsstrategier på managementbolaget McKinsey, bland
annat i Australien. Där trivdes
hon bra men kände sig inte riktigt hemma i den anglosaxiska
företagskulturen och sökte sig
till Ratos.
Susanna Campbell tror att
hon har tagit
sig dit hon
är tack vare
en kombination av mod,
rastlöshet och
envishet.
– Det finns
inget jobb som
är roligt varje
dag. När det
är motigt gäller det att bita sig
fast och inte ge upp, sa Susanna
Campbell och uppmanade åhörarna att testa sina gränser:

Under Hildary-lunchen den 8 juni delade Ratos vd, Susanna Campbell, med sig av
sina erfarenheter och gav tips om hur man kan tänka för att utvecklas i sin yrkesroll.
40 personer deltog vid seminariet.

– Man utvecklas på ett helt annat sätt om man maximerar sin
potential. Man kan ofta mycket
mer än vad man utger sig för att
kunna och vad man själv tror
att man kan. Det gäller att hålla
sig utanför sin komfortzon och
våga utmana sig själv.
susanna campbell berättade
även att karriären inte oavbrutet
har gått som på räls. Hon har
två barn och småbarnsåren
upplevde hon som svåra.
– Efter varje mammaledighet hamnade jag i en svacka
innan jag tyckte att jobbet gav
lika mycket energi som det tog.
Jag tyckte inte att jag räckte till
någonstans, sa hon.
Ett råd som hon själv fått och
som hon ville dela med sig av
var att inte ta ut sig helt.
– Som vd har jag en skyldighet
att inte ligga för nära gränsen.

När det väl bränner till måste
jag ha den sista växeln kvar,
det är min skyldighet gentemot
Ratos aktieägare.
Ett annat tips till den som vill
göra karriär var att öppet visa
sitt intresse för vad man vill ha
och aktivt söka tjänster.
– Jag tror att kvinnor i allmänhet är lite sämre på att våga ta
chansen när den kommer. Det
gäller att inte tänka efter för
mycket ”vad händer om jag inte
klarar av det här”, utan i stället
tänka ”hur svårt kan det vara”.
Slutligen betonade Susanna
Campbell att det går att kombinera familj och karriär.
– Företag som har en bra kultur i botten vill att de anställda
ska ha ett fungerade familjeliv.
Det skapar välmående och
välbalanserade individer. Saknas den kulturen får man byta
KK
företag, sa hon.
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Aktuellt

Anne Ramberg.

Ramberg förlikningsman i OSSE-domstol

Tysk-nordiska juristföreningen söker nya medlemmar

FOTO: ISTOCK, MICKE LUNDSTRÖM, TOM KNUTSON

Tysk-nordiska juristföreningen
grundades av fem advokater
från Tyskland, Sverige, Danmark,
Norge och Finland på 1980-ta
let och har sedan dess varit ett
forum för vidareutbildning, kon
takt och nätverkande.
Medlemmarna är huvudsak
ligen advokater från de olika
länder, där det gemensamma är
det tyska språket och intresset
för samarbete över gränserna.
Ett medlemsregister finns på
föreningens hemsida www.dnjv.
org, där man kan hitta kontakt
personer i de andra länderna.
Föreningen anordnar två kon
ferenser per år med kvalificerade
föredrag om ett visst ämne, som
behandlas från de olika länder
nas perspektiv. Vårens konferens
brukar hållas i ett nordiskt land
och höstkonferensen i Tyskland.

Höstkonferensen hålls i år i
Berlin den 11–13 september med
ämnet ”Rätt och politik”. Det
kommer att bli besök av det
tyska parlamentet Bundestag
och delstaten Berlins högsta
förvaltningsdomstol Kammerge
richt. Föredragen handlar bland
annat om lagstiftningsarbetet i
Tyskland, skyddet för mänskliga
rättigheter och dess inverkan på
den praktiska juridiken, samt om
hur Nordiska rådet påverkar lag
stiftningsarbetet inom EU.
På vårkonferensen 2015 på
Bornholm var ämnet internatio
nell arvsrätt med bland annat
föredrag av professor emeritus
Mikael Bogdan om den nya EUarvsförordningen och föredrag
om reformerna av arvsbeskatt
ningen i Tyskland och Österrike.
Konferenserna brukar vara väl

besökta och förutom föredragen
ingår även utflykter och trevliga
middagar med god stämning. De
deltagare som är ledamöter av
Sveriges advokatsamfund kan
erhålla ett kursintyg. Konferen
serna uppfyller Advokatsamfun
dets utbildningskrav.
Föreningen vill också främja
kunskaper om och förståelse
för tysk och nordisk rätt genom
att dela ut bidrag och priser för
juridiska arbeten med kompa
rativ inriktning. Ett sådant pris
kommer att delas ut på mötet i
Berlin.
Medlemsavgiften är 40 euro
per år för yrkesverksamma
medlemmar.
Nya medlemmar är välkomna
– om du är intresserad, hör av
dig till Bettina Schütz-Gärdén på
bsg@advokat-engstrom.se.

Nästa fotbolls-VM för advokater i Spanien
Det 18:e världsmästerskapet i fotboll för advokatsamfund och
advokatbyråer anordnas i La Manga del Mar Menor i Spanien
13–22 maj 2016.
Sedan 1983 samlar tävlingen vartannat år nästan 80 lag med
advokater från över 30 länder.
Mer information finns på www.mundiavocat.com och på Advokat
samfundets hemsida.

RÄTTELSE I förra numret av Advokaten angavs felaktigt att Gudrun Schyman var Sveriges första kvinnliga partiledare.
Karin Söder (C) var Sveriges första kvinnliga partiordförande för ett riksdagsparti när hon tillträdde 1985.
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Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg
har av regeringen utnämnts
till förlikningsman i OSSE:s
domstol för förlikning och
skiljedom. Uppdraget löper
över en sexårsperiod.

Maria–Pia Hope.

Vinge prisas
för jämställdhet
Vinge har för tredje gången
fått priset European Women in
Business Law – Sweden 2015.
Utmärkelsen får Vinge för sitt
arbete för jämställdhet i jurist
branschen. Vinge fick även priset
2011 och 2014. Priset delas ut för
femte gången och arrangeras av
Euromoney Legal Media Group
och International Financial Law
Review.
– Det känns verkligen som ett
erkännande för vårt proaktiva
arbete för fler kvinnliga delägare
och för ökad jämställdhet både i
branschen och inom Vinge. Spe
ciellt roligt att vi får priset tredje
gången av fem möjliga, säger
Maria–Pia Hope, vd på Vinge.
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Vinjett
compliance-brott i Sverige. Och det
finns en brist på förståelse för och
kunskap om affärskulturer i andra
länder.
Varför är advokater särskilt lämpade
att arbeta med compliance-frågor?
– Det handlar väldigt mycket om regelefterlevnad och där har ju advokaten en klar roll. Och advokatsekretessen gör att man kan diskutera frågor
med sin advokat utan att det kommer
upp i ljuset. Den möjligheten finns
inte självklart med andra rådgivare.

MÅNADENS ADVOKAT Mattias Hedwall

Medvetenheten kan bli bättre
Advokat Mattias Hedwall har
arbetat på advokatbyrån Baker &
McKenzie i snart tjugo år. Sedan
den 1 juli är han global chef för
”trade and commerce” på byrån.
Hur fick du jobbet?
– Jag fick jobbet på meriter. Jag har
arbetat med kommersiella avtal, samarbeten över gränserna och andra
handelsrättsliga frågor under hela
min juristkarriär. Tidigare var jag chef
för byråns EMEA-grupp som arbetar
med Europa, Mellanöstern och Afrika.
Varifrån kommer ditt intresse för internationell handel?
– Jag har alltid varit intresserad av
hur olika länders rättsregler förhåller
sig till varandra. Det är svårt att navigera i ett regelverk på en lokal marknad. Det är ännu svårare att hitta rätt
i normerna och den etiska tillämpningen av reglerna i en internationell
miljö. Men det adderar en dimension
till arbetet. Dessutom är det både stimulerande och en utmaning att samarbeta med kolleger i hela världen
varje dag.
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Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?
– Jag ska leda och driva det arbete
som de 450 juristerna i gruppen ”trade and commerce” gör. Det handlar
om kompetensutveckling, affärsutveckling och att jobba med kommersiell avtalsrätt och handelsrättsfrågor.
Med handelsrättsliga frågor följer
compliance – regelverken kring att
göra affärer. Där ingår bland annat
frågor om korruption, exportkontroll,
sanktioner.
Hur är det ställt med svenska företags
kunskaper om compliance?
– Svenska företag är definitivt inte
bäst i klassen – de ligger snarare lite
efter andra länder när det gäller förståelsen för vikten av de här frågorna.
Många svenska företag som skaffar sig
en ny leverantör fokuserar på kvaliteten, priset och leveranstiderna. De tar
inte alltid hänsyn till om det är ett företag som agerar etiskt korrekt.
Varför har svenska företag hamnat på
efterkälken när det gäller compliancefrågor?
– Vi har varit rätt förskonade från

”Jag har alltid
varit intresserad av hur
olika länders
rättsregler
förhåller sig
till varandra.”

Vad kan svenska företag som verkar på
den globala marknaden bli bättre på?
– Medvetenheten om vilka regler
de är tvungna att följa kan bli bättre.
Många frågor kring korruption, exportkontroll och sanktioner handlar
om vilka regler företagen är skyldiga
att följa och vilka regler de följer frivilligt. Ett företag är kanske inte skyldigt
att följa exempelvis brittiska Bribery
Act, men följer ändå det brittiska regelverket eftersom det ger fördelar i affärer. Det är viktigt att företagen har en
policy som de lever efter i dessa frågor.
Vilken är den största förändringen
som har skett inom internationell handel under de 20 år som du har arbetat
med frågorna?
– För 20 år sedan vände sig de flesta
svenska företag som ville expandera
till något av de nordiska grannländerna eller Tyskland. Då var inte skillnaderna i rättsregler, normer och kultur
så stora. I dag väljer många av våra
kunder i stället stora marknader som
Asien, USA eller arabstaterna som expansionsalternativ. Då hamnar de direkt i en helt ny miljö och betydelsen
av att förstå hur affärskulturen och regelverket fungerar blir särskilt viktig.
Hur ser du på internationellt verksamma företags framtida behov av att
anlita advokater som rådgivare?
– Det är uppenbart att den internationella handeln ökar och att den ökar
snabbt. Med tanke på förändringarna
i världspolitiken, som till exempel lättnaderna i sanktionerna mot Iran och
de stora handelsavtalen som förhandlas med USA, är det uppenbart att behovet av rådgivare, som kan redogöra
för förändringarna i regelverket, kommer att vara stort även framöver. KK
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Aktiebolagsrätt : för
djupning och komparativ
belysning
Författare: Rolf Dotevall
Förlag: Norstedts juridik
Boken är en fördjupning
inom svensk aktiebolagsrätt.
Den behandlar bland annat frågor som rör
aktiebolagets bildande och upphörande,
kompetensfördelningen mellan bolagsorga
nen, organledamots plikter, finansieringen
av verksamheten, skyddet för bolagets bor
genärer, fusion, tvångsinlösen av aktier samt
ansvarsfrågor. Tyngdpunkten ligger på den
svenska aktiebolagsrätten men boken be
handlar även amerikansk, engelsk, fransk och
tysk lagstiftning på området.
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ch verksam som universitetsala universitet. Hon är även
terätt.

ISBN 978-91-7678-942-1
ISSN 0282-2040

katia cejie

ysera den utsträckta hemvistyck i svensk rätt genom regrs inledningsvis genom att de
altningsdomstolen som finns
ystematiseras. Därefter studeh rationell lagstiftning. Denna
ingens syften samt kraven på
ågor diskuteras utifrån såväl
EU-rättsligt perspektiv.
m väsentlig anknytning senast
ra förändringar skett både i
met. Därför är det intressant
s reglering. Tre olika typer av
edningsvis diskuteras att nubakgrund av den praxis som
slag som tar sin utgångspunkt
bibehålls samtidigt som regInspiration till dessa förslag
er. Avslutningsvis behandlas
ncipen överges helt. Lagstiftmed andra principer eller sätt
ektivt sätt uppfylla reglernas

Den utsträckta hemvistprincipen

princip , på vilken stater
är hemvistprincipen. Principen
andet betraktas som obegränsina inkomster oavsett var de
av en utsträckt hemvistprincip
om har flyttat iväg från staten,
ng kvar i landet, såsom obeer sig av båda dessa principer

Titel: Den utsträckta hem
vistprincipen : reglerna om
väsentlig anknytning
Författare: Katia Cejie
Förlag: Iustus
Enligt hemvistprincipen be
traktas den som är bosatt
i landet som obegränsat
skattskyldig det vill säga beskattas för all in
komst oavsett om den intjänats i eller utanför
Sverige. Genom den så kallade utsträckta
hemvistprincipen kan stater behandla även
de personer som flyttat utomlands som obe
gränsat skattskyldiga, om de har någon form
av anknytning kvar i landet. Sverige använder
sig av båda dessa principer som grund för
skattskyldighet.
Boken analyserar den utsträckta hemvist
principen såsom den kommer till uttryck i
svensk rätt genom reglerna om väsentlig
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skrifter från juridiska
fakulteten i uppsala

katia cejie

Den utsträckta
hemvistprincipen

Reglerna om väsentlig anknytning

2015-04-15 12:04

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Andersson, Charlotte: Lägenhetsby
ten och andrahandsuthyrning :
hyresnämndens praxis / Char
lotte Andersson, Emil Anders
son (3. uppl. Norstedts juridik.
158 s.)
Bengtsson, Bertil: Försäkringsrätt :
några huvudlinjer (9. uppl. Nor
stedts juridik. 107 s.)
Englund Hjalmarsson, Helena: Ju
ristens skrivhandbok / Helena
Englund Hjalmarsson, Anki
Mattson (2. uppl. Jure. 123 s.)
Forsberg, Niclas: Upphandling en
ligt LOU, LUF, LUFS och LOV (3.
uppl. Norstedts juridik. 593 s.)
Fransson, Susanne: Diskrimine
ringslagen : en kommentar / Su
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anknytning. Detta görs bland annat genom
analys av rättsfall från Högsta förvaltnings
domstolen. Därefter studeras frågan om
reglerna utgör en god och rationell lagstift
ning. Slutligen presenteras några alternativa
förslag till dagens reglering.
NYA AVHANDLINGAR
Avtal om rätten till domstolsprövning :
processuella överenskommelsers giltighet
i svensk rätt av Lotta Maunsbach, Lunds
universitet
Rätten till domstolsprövning är centralt i en
rättsstat, men det framgår inte om denna
rättighet också innefattar en rätt för parterna
att frivilligt avstå från tillgången till domstol
och rättvis rättegång. Syftet med avhand
lingen är att undersöka och analysera i vilken
utsträckning det enligt svensk rätt är möjligt
för parterna att genom bindande avtal, helt
eller delvis avstå från rätten till domstols
prövning och vilka processuella rättsverk
ningar som avtalet ger upphov till.
A quest for clarity : reconstructing
standards for the patent law morality
exclusion av Åsa Hellstadius, Stockholms
universitet
I patenträtten finns en bestämmelse om att
patent inte får beviljas om det strider mot
”allmän ordning och god sed”, det så kal�
lade moralundantaget. Syftet är att förhindra
patent på uppfinningar som är oönskade i
samhället. De tre dominerande institutio
nerna med inflytande över patenträtten i
Europa: EU-domstolen, Europeiska patentor
ganisationen, EPO, och Världshandelsorga
nisationen, WIPO, uttolkar moralundantaget
olika vilket skapar osäkerhet och hämmar

sanne Fransson, Eberhard Stü
ber (2. uppl. Norstedts juridik.
619 s. Norstedts gula bibliotek)
Graver, Hans Petter: Almindelig
forvaltningsrett (4. utg. Oslo :
Universitetsforl. 591 s.)
Hansson, Tommy: God man & för
valtare : problem och lösningar
(Björn Lundén information.
192 s.)
Holmqvist, Leif: Hyreslagen : en
kommentar / Leif Holmqvist,
Rune Thomsson (11. uppl. Nor
stedts juridik. 886 s. Norstedts
blå bibliotek)
Jacobs, James B.: The eternal cri
minal record (Cambridge, Mas
sachusetts : Harvard University
Press. 2014. 396 s.)
Johnsson, Lars-Åke: Patientsäker
hetslagen och patientens rättig

utvecklingen på bioteknikområdet hävdar
Åsa Hellstadius i sin avhandling.
AVTALSLAGEN 100 ÅR
Två nyskrivna böcker om den nordiska avtalsrätten
Avtalslagen är en av de grundläggande civil
rättsliga lagarna i Norden, resultatet av ett
gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete. I
år fyller den svenska avtalslagen 100 år, den
antogs av riksdagen 1915. I övriga nordiska
länder antogs lagen under åren därefter. Med
anledning av detta har två nyskrivna böcker
om nordisk avtalsrätt kommit ut, Aftalelo
ven 100 år (Bd I) på nordiska språk och The
Nordic Contracts Act (Bd II) som vänder sig
till en internationell publik. I böckerna bidrar
några av Nordens främsta jurister på områ
det med analyser av och olika aspekter på
avtalslagen och avtalsrätten.
AVHANDLINGAR FRÅN 1600–1800TALET BLIR TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET
Uppsala universitetsbibliotek håller på att
digitalisera universitetets alla äldre avhand
lingar – en samling som omfattar ca 14 000
publikationer, tryckta åren 1602–1855. Av
handlingarna som behandlar en mängd olika
ämnen är ett eftertraktat forskningsmaterial.
Texterna görs sökbara i databasen DIVA och
blir även tillgängliga på Google.

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

heter : handbok för ombud och
vårdpersonal (3. uppl. Karnov
Group. 290 s.)
Lambertz, Göran: Quickologi (Fri
tanke. 501 s.)
Larsson, Nils: Kommersiella hyresoch arrendeavtal i praktiken / Nils
Larsson och Stieg Synnergren (5.
uppl. Norstedts juridik. 295 s.)
Leijonhufvud, Madeleine: Svensk
sexualbrottslag : en framåtsyf
tande tillbakablick (Norstedts
juridik. 114 s.)
Molin, Anna: Bouppteckning & arv
skifte : praktisk handbok / Anna
Molin & Ulf Bokelund Svensson
(8. uppl. Björn Lundén informa
tion. 198 s.)
Motiv AMA AF 12 : förklaringar
och motiv till AMA AF 12 (Svensk
byggtjänst, 2014. 323 s.)

The Professor Kurt Grönfors Memo
rial Lecture : 10th of April 2014
(Svenska Sjörättsföreningen.
152 s. Skrifter / Svenska sjö
rättsföreningen ; 83)
Rise, Göran: Håll rätten kokande
(Fototryck, 2014. 118 s.)
Rotterdamreglerna : Förenta natio
nernas konvention om avtal för
internationella transporter av
gods helt eller delvis till sjöss : The
Rotterdam Rules (Svenska Sjö
rättsföreningen. 67 s. Skrifter /
Svenska sjörättsföreningen ; 82)

LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2015
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Jäv? Advokater har under tid då tingsrättsförhandling pågick
ingått avtal om anställning vid samma byrå. Vidare har de,
efter att överenskommelse träffats, valt att kvarstå som för
svarare. Erinran.
BAKGRUND

Advokatsamfundet har från
hovrätten fått del av handlingar
hänförliga till ett mål.
A är offentlig försvarare för en
av de tilltalade i målet, X. B är
offentlig försvarare för en annan
tilltalad i målet, Y.
Åklagaren har i stämningsansökan åtalat X för brott enligt
åtalspunkterna 1A och 1B (grovt
övergrepp i rättssak och misshandel) samt åtalspunkterna 2A
(människorov, synnerligen grov
misshandel) och 2B (försök till
utpressning).
Y har enligt stämningsansökan gemensamt med X och en
tredje person åtalats för brott
enligt åtalspunkten 2A (människorov, synnerligen grov
misshandel). I gärningsbeskrivningen står att de åtalade utfört
vissa handlingar tillsammans
och i samförstånd.
Tingsrätten meddelade dom,
och dömde därvid X och Y, såvitt
avsåg åtalspunkten 2A, i enlighet
med åklagarens gärningspåstå-

enden. Påföljderna bestämdes
till fängelse i 6 år respektive 5
år och 6 månader. Därutöver
beslutades X och Y, tillsammans
med en tredje person, vara
solidariskt skadeståndsskyldiga
till målsägandena.
Såväl X som Y har överklagat
tingsrättens dom. Båda har i
första hand yrkat att åtalen mot
dem skall ogillas och att skadeståndsyrkandena skall lämnas
utan bifall.
B var vid tiden för förordnandet som offentlig försvarare delägare i Advokatbyrå I.
Sedermera bytte han emellertid
byrå till Advokatbyrå II, där A
är verksam. De bägge försvararna kom därvid att sedan sista
dagen för huvudförhandlingen i
tingsrätten vara verksamma på
samma advokatbyrå.
De valde efter överväganden
att kvarstå som försvarare i
målet.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING

A och B har i likalydande

brev ombetts inkomma med
yttrande, särskilt avseende de
överväganden som legat till
grund för att kvarstå som offentlig försvarare även efter det att
förhandlingarna inleddes som
fick till följd att de blev verksamma på samma byrå.
ADVOKATERNAS YTTRANDEN

A har i yttrande anfört bl.a.
följande.
När han under sommaren
2014 erhöll förordnandet som
försvarare för X förelåg inga omständigheter som förhindrade
honom att åta sig uppdraget.
Han har sedan relativt lång
tid haft uppdrag som dennes
försvarare.
I augusti 2014 meddelade B
att denne övervägde att säga
upp sitt delägaravtal. Han – som
är en av tolv delägare på Advokatbyrå II – förklarade att han
för egen del gärna skulle se B
som en ny kollega. B informerade om att han var bunden av avtal i ett år, och inga avtal ingicks
eller förhandlades mellan dem.
Han hade inte heller mandat att
ingå sådant avtal. Hans förhoppning var dock att B, om denne
valde att säga upp sitt delägaravtal och avsluta sin anställning
hos sin dåvarande arbetsgivare

– och om kollegorna också önskade anställa B – skulle erbjudas
anställning hos Advokatbyrå II
när han inte längre var bunden
till sin dåvarande arbetsgivare,
med utgångspunkten att det
skulle bli sommaren 2015.
I senare delen av augusti
meddelade B att han sagt upp
sitt delägaravtal och att han
skulle vara bunden av det i ett
år, följaktligen till augusti 2015.
A informerade sina kollegor om
det.
Under september hade han
kontakt med B, som då förklarade att det pågick diskussioner mellan honom och hans
kollegor om att han eventuellt
skulle kunna lösas från sitt avtal
i förtid. Diskussionen var då –
som han uppfattade det – att det
i så fall skulle ske kring årsskiftet
2014/2015. Även detta vidarebefordrade han till sina kollegor
och de diskuterade i slutet av
september om de skulle erbjuda
B anställning om möjlighet
därtill gavs innan augusti 2015.
Kollegorna var positiva till att
anställa B men då det inte var
aktuellt just då utan närmast till
årsskiftet vidtogs ingen åtgärd
med anledning av detta. Frågan
var tänkt att därefter hanteras
av VD:n.

RÄTTSUTLÅTANDEN rörande nyttjanderätt till fast egendom
l

hyresrätt

l

arrenderätt

l

bostadsrätt

l

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 egerndom. Jag är
också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen. Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga
tvister, men även i andra situationer där behov föreligger av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt.
(Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

F.d. Hyresrådet Erik Gerleman Adress: Rösvägen 27, 352 49 Växjö
E-post: erik_gerleman@hotmail.com Tel: 070-598 68 26
Namnlöst-1 1
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Parallellt med det ovan
beskrivna åtalades hans
huvudman och B:s klient den
11 september 2014, delvis för
brott som de skulle utfört
tillsammans och i samförstånd.
Ytterligare någon vecka senare
inkom enskilda anspråk som
riktades bl.a. mot deras klienter.
Tidpunkten för förhandlingens
genomförande var bestämd
sedan den 2 september till
att avgöras den 15, 17, 24 och
26 september 2014 samt 29
september 2014 i en del som
inte berörde hans eller B:s
huvudman. När förhandlingen
påbörjades fördes inga förhandlingar med B om en anställning
för honom hos Advokatbyrå II.
Den inställning som de tilltalade
redovisade när förhandlingen
påbörjades överensstämde med
vad de tidigare redovisat under
förundersökningen och vid
häktningsförhandlingarna.
Såvitt han erfarit så kom B
överens med sina tidigare kollegor att med kort varsel avsluta
sin anställning och sitt delägar
skap på den tidigare byrån i
början av oktober 2014. Efter
kontakter med Advokatbyrå II:s
VD därefter överenskom de att
B skulle börja en anställning hos
Advokatbyrå II den 11 oktober

2014. B började sin anställning
med några dagars semester
och påbörjade arbetet den 16
oktober 2014.
Förhandlingen i tingsrätten
var då, trots att så var planerat,
inte avslutad. Vid förhandlingsdagen den 26 september konstaterades att målet inte kunde
slutföras den dagen utan skulle
slutföras den 9 oktober 2014.
Inte heller den dagen kunde målet avslutas utan så skedde först
förmiddagen den 16 oktober.
Då kvarstod endast personalia
rörande annan medmisstänkt
och slutanförandena.
Genom att B erbjudits – och
accepterat – en anställning från
den 11 oktober kom de att bli
verksamma vid samma advokatbyrå från den dagen. Utifrån
att allt processmaterial i målet
då sedan länge var känt liksom
de tilltalades inställningar
kunde han konstatera att det
inte förelåg några motstående
intressen mellan hans klient och
B:s klient. Det framstod som
uppenbart att några sådana inte
heller skulle uppstå. Angivna
förhållanden kan sägas ha förelegat senast då de angav inställning till åtalet och det enskilda
anspråket inför rätten och i vart
fall när han ställdes inför det

faktum att förhandlingen drog
ut på tiden och B erbjöds, och
accepterade, en anställning vid
Advokatbyrå II.
Vid tidpunkten för det att B
erbjöds, och sedan tillträdde,
en anställning vid Advokatbyrå
II, alltså första tredjedelen av
oktober, så hade han biträtt sin
huvudman i aktuellt mål sedan
i juni. Hans klient har sedan
tidigare ett stort förtroende
för honom och ville inte, när
han förklarat det inträffade, att
förhandlingen skulle avbrytas
eller att han skulle avträda. Vid
en avvägning mellan konsekvenserna av att han skulle ha
avträtt precis innan uppdraget
slutfördes efter cirka tre och en
halv månads biträde och den
möjliga risk för intressekonflikt
som typiskt sett kan ha förelegat
ansåg han det rimligt att han
slutförde det häktade målet.
B har i yttrande anfört bl.a.
följande.
Innan han accepterade uppdraget gjorde han bedömningen
att det inte förelåg något hinder
att åta sig uppdraget.
Under augusti 2014 sade
han upp sitt delägaravtal på
Advokatbyrå I. Utgångspunkten
var att han skulle kvarbli på
advokatbyrån till augusti 2015.

Huvudförhandlingen i tingsrätten skulle, enligt ursprunglig
kallelse, avslutas den 26 september 2014. Efter en överenskommelse med de andra delägarna
på Advokatbyrå I, överenskoms
att han skulle sluta den 10
oktober 2014. Anställningen
på Advokatbyrå II påbörjades
den 11 oktober 2014. Anmälan
om dessa ändringar gjordes till
Domstolsverket och Sveriges
advokatsamfund i samband med
övergången.
Under huvudförhandlingen i
tingsrätten uppstod situationen
att en av målsägandena uteblev
från förhandlingen. Följden av
det blev att huvudförhandlingen
förlängdes till den 9 oktober
2014. Emellertid inställde sig
inte målsäganden och hämtningsbeslut kunde inte verkställas förrän kl 11.00, till följd att
de inte kunde slutföra förhandlingen den dagen. Vid huvudförhandlingen den 9 oktober 2014
erhöll de därför kallelse till den
16 oktober 2014.
Sålunda fick han den 9 oktober 2014 besked om att huvudförhandlingen skulle avslutas
först efter det att han påbörjat
anställning på Advokatbyrå
II, där en av medförsvararna
i målet, A, var verksam. En

Finns Snabbavveckling med ”Insättningsgaranti”?
Svaret är nej. När någon säljer sitt bolag med dess tillgångar till ett företag för snabbavveckling finns ingen statlig
insättningsgaranti motsvarande den som finns när pengar sätts in på bank. Det är leverantörens förmåga att fullgöra bolagets förpliktelser säljaren förlitar sig på. Uppkommer brister avseende skattebetalningar hamnar ansvaret
hos säljaren.
Svenska Standardbolag har varit i näringslivets tjänst sedan 1954 och handlagt mer än 200 000 bolagsärenden varav
20 000 bolagsavvecklingar. Vi kan inte ge statlig insättningsgaranti men vi kan garantera erfarenhet, kompetens,
service, ekonomisk stabilitet och ett konkurrenskraftigt pris.

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15
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Ny kommentar till LUF
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster
– Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Henrik Willquist,
Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper
En kommentar | 932 s. 2015. Lagen om upphandling
inom försörjningssektorn kommenteras paragrafvis.
Kommentaren innehåller bland annat utförliga analyser
av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning.
1357 kr exkl moms ➢ nr 978-913911305-8 ➢ nj.se
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Hyreslagen, 11 u
– Leif Holmqvist, Rune Thomsson
2015. 1986 kr exkl moms
nr 978-913911392-8 ➢ nj.se
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Lagen om offentlig
upphandling, 2 u
– H Rosén Andersson,
E-M Mühlenbock, H Willquist, C Piper
2015. 1421 kr exkl moms
nr 978-913911415-4 ➢ nj.se

situation som han inte vare sig
skapat eller hade kunnat förutse
när han erhöll uppdraget som
offentlig försvarare eller när han
överenskom att delägarskapet
på Advokatbyrå I skulle upphöra och hans nya anställning
påbörjas.
Han hade, ställd inför detta
faktum, givetvis att då – den 9
oktober 2014 – göra en förnyad
bedömning om han var tvungen
att begära sitt entledigande,
pga. den fortsatta förhandlingen
den 16 oktober 2014. Målet var
vid detta laget genomgånget i
sak och all bevisning var förebringad. Det som återstod av
målet var personalia avseende
en medmisstänkt samt slutanföranden. Hans huvudman
och A:s huvudman hade inte
några motstående intressen och
inget hade framkommit som
indikerade att de skulle kunna
få det. Bägge hade inställningen
att de inte varit på plats vid de
påstådda gärningarna, vilken
inställning även den tredje medmisstänkte hade. Han gjorde då
bedömningen att det inte förelåg någon intressekonflikt och
inte heller någon som helst risk
för att sådan intressekonflikt
skulle inträffa. Vidare konsulterade han sin huvudman som
absolut inte ville att han skulle
lämna honom.
Enligt hans uppfattning var
det uppenbart för alla och envar
med insikt i målet att det, i vart
fall i då aktuellt läge av processen, inte förelåg någon risk,
överhuvudtaget, för intressekonflikt. Huvudförhandlingen
avslutades under förmiddagen
den 16 oktober 2014. Någon
intressekonflikt uppstod inte.
Även om det hade funnits
någon risk för intressekonflikt
hade det ändå, enligt hans
uppfattning, inte varit rätt och
rimligt att begära sitt entledigande. Förhandlingen hade i
sådant fall fått ställas in och

tas om från början. En inställd
förhandling skulle, för det
första, stå i direkt strid med
klientintresset. Dels rätten att
biträdas av den försvarare klienten önskar och har förtroende
för, dels hade det inneburit en
avsevärd tidsutdräkt (gissningsvis minst 6–8 veckor) om en ny
försvarare skulle förordnas, läsa
in sig på målet och förbereda sig
samt huvudförhandling genomföras, vilket skulle vara mycket
negativt för hans huvudman,
som redan då hade varit häktad
med restriktioner under lång
tid. Vidare hade det inte ur ett
processekonomiskt perspektiv
varit rimligt att lämna målet.
Det hade vidare varit direkt inhumant mot målsägandena som
uppgav sig lida väldigt dels av de
brott de påstods ha varit utsatta
för, dels av att behöva medverka
vid förhör inför tingsrätten.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Vid sammanträde den 30
januari 2015 beslutade styrelsen
att ta upp ett disciplinärende
mot A och B. I samband med
underrättelsen om beslutet
bereddes advokaterna tillfälle
att slutföra talan.
YTTERLIGARE YTTRANDEN FRÅN
ADVOKATERNA

B har i yttrande anfört bl.a.
följande. Målet har prövats i
hovrätten och Högsta domstolen har beslutat att inte meddela
prövningstillstånd. Hovrättens
dom har således vunnit laga
kraft. Det uppstod inte någon
intressekonflikt vare sig under
prövning i hovrätten eller i Högsta domstolen.
A har i yttrande anfört bl.a.
följande. I aktuell del förnekade
de åtalade gärningarna. De
redovisade inga omständigheter
som indikerade minsta risk för
intressekonflikter eller motsättningar mellan X och Y. Som försvarare hade han också exklusiv
Advokaten Nr 6 • 2015
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information direkt från X, och
var fullt övertygad om att någon
intressekonflikt inte förelåg och
heller inte skulle uppstå.
När det blev klart att konkreta diskussioner inletts med
B om att han skulle bli anställd,
uppstod anledning att där och
då pröva frågan om det fortsatta
försvararuppdraget. Vid den
tidpunkten hade de tilltalade
dels avgivit inställning till åtalet,
åklagarna respektive försvararna hållit sakframställan samt
huvuddelen av bevisningen i
målet genomgåtts.
Han ansåg det inte rimligt att
advokatbyrån skulle avstått från
att inleda diskussioner med B
om en anställning i avvaktan på
att målet var slutfört, vilket det
slutligt kom att bli först en bit
in på 2015 då Högsta domstolen
beslöt att inte meddela prövningstillstånd, vid äventyr att B
erbjudits och accepterat anställning på annan advokatbyrå. Inte
heller var det rimligt att rekryteringen helt skulle skrinläggas på
grund av ett pågående uppdrag.
Hade de avträtt, så hade det
haft oerhört negativa konsekvenser, och det kan ifrågasättas
om målet överhuvudtaget på ett
rättssäkert sätt kunnat tas till
avgörande. Målet var i slutfasen
av huvudförhandlingen, och
vid avträdande hade huvudförhandlingen fått ställas in och
nya försvarare engageras att gå
igenom en tämligen omfattande
förundersökning. Klienterna
hade blivit kvar i häkte och hade
inte fått de försvarare de valt.
Vid fullföljande av uppdraget
förelåg ingen risk för intressekonflikt, och därmed långt
ifrån en beaktansvärd sådan.
Med den information han hade
ansåg han sig kunna utesluta
att en intressekonflikt skulle
uppstå mellan X och Y under
den fortsatta handläggningen i
tingsrätten. Samma överväganden gjordes efter tingsrättens
Advokaten Nr 6 • 2015

dom. Beslutsunderlaget var då
detsamma men handläggningen
hade löpt ytterligare ett steg.
Hans främsta plikt är att visa
klienten trohet och lojalitet. Det
innebär enligt hans uppfattning
inte att det utesluter att han vid
prövning av risken för eventuell
framtida intressekonflikt och/
eller andra motsättningar också
väger in andra omständigheter. I
det sammanhanget bör beaktas klientens önskan om hans
biträde men också bl.a. risk för
förlängd häktning, äventyrande
av förhandlingens genomförande, övriga parters berättigade
intresse av förhandlingens
slutförande med mera.
Till sitt yttrande har A bilagt
yttranden från en medförsvarare, ett målsägandebiträde samt
åklagare.

Låt oss
avlasta dig!
På Bolagsstiftarna ﬁnns vi alltid redo att
leverera lagerbolag samt snabbavveckla vilande
aktiebolag. Hos oss ﬁnns varken röda dagar eller
lediga kvällar – vi kan alltid garantera en
handläggning inom 2 timmar!

NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT

Av utredningen framgår att A
och B varit offentliga försvarare
för klienter som var åtalade för
samma brott, och som beskrivits som att de gemensamt och
i samförstånd tillsammans ha
utfört vissa handlingar.
Nämnden konstaterar att det
av advokatens lojalitetsplikt
gentemot sin klient följer att
avtal om anställning av B vid
den byrå där A var verksam,
inte borde ha ingåtts under
den tid förhandlingen pågick i
tingsrätten.
Av utredningen framgår
vidare att A och B, även efter
att överenskommelse träffats
om anställning av B vid den
advokatbyrå där A var verksam,
valt att kvarstå som försvarare
för dessa klienter.
Genom vad som sålunda förekommit har A och B åsidosatt
sina plikter som advokater.
Nämnden tilldelar därför
envar av A och B erinran enligt
8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. n

“Det viktigaste för mig är att det skall vara
snabbt, tryggt och enkelt att göra affärer med oss!”

Bolagsstiftarna AB | Box 12086, 402 41 Göteborg
Tel 031-704 10 50 | Fax 031-704 10 59 | info@bolagsstiftarna.se
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NYA LEDAMÖTER
DEN 4 JUNI 2015
Emily Almhagen, LH Advokater
AH AB, Jönköping
Emilie Andersson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jennifer Bake, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB,
Göteborg
Nina Barzey, Bsmart Legal Filial,
Gävle
Marcus Berglie, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Göteborg
Romina Bolin, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Pernilla Book, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Göteborg
Khatereh Razazi Borujeni, MAQS
Advokatbyrå Göteborg AB,
Göteborg
Linnea Lundälv Boström, MAQS
Advokatbyrå Göteborg AB,
Göteborg
Erik Brunsson, Arena Advokat
byrå AB, Malmö
Anna Bryngelsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Kamilla Burman, Setterwalls Advokatbyrå AB,
Stockholm
Alexander Camitz, Advokatfirman Glimstedt Stockholm
KB, Stockholm
Åsa Cronberg, Din Advokat
Senkul AB, Stockholm
Marielle Eriksson, Advokatfirman

Glimstedt Östergötland KB,
Linköping
Johanna Fjellström, Andulf
Advokat AB, Stockholm
Jenny Glommen, Advokaterna
Melin & Fagerberg i Göteborg
AB, Göteborg
Patricia Haddad, Sandart &
Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Carolin Hartwig, Advokatfirman Modern Juridik AB,
Västerås
Björn Hellman, Advokatfirman Åberg & Co AB,
Stockholm
Emil Albihn Henriksson, Mann
heimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Caroline Högberg, Familjens
Advokat i Göteborg AB,
Göteborg
Catherine Innergård, Bergh
& Co Advokatbyrå AB,
Stockholm
Stéphanie Isacson, Nord & Co
Advokatbyrå KB, Stockholm
Aleksander Ivarsson, Mann
heimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö
Carl Johan Jennekvist, Mann
heimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö
Hannes Josephson, MAQS Advo
katbyrå Malmö KB, Malmö
Jenny Kenneberg, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Anna-Karin Kjellström, Advokat
firman Lindahl KB, Malmö
Arturs Krauklis, bnt Klauberg
Krauklis ZAB, Riga, Lettland

Maria Lidbom, Advokatfirman LA
PARTNERS AB, Malmö
Maria Lindkvist, Arnér & Partners
Advokater AB, Stockholm
Johannes Marszalek, AB Zacha
rias Advokatbyrå, Stockholm
Johanna Nordahl, Roschier Advo
katbyrå AB, Stockholm
Marion Norrby, Advokat Bengt
Loquist AB, Visby
Pia Janné Nyberg, Skarp Stock
holm Advokatbyrå AB, Stock
holm
Elin Nyquist, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Alexandra Persson, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Mikael Rydkvist, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Carl-Anders Sjöberg, Advokat
firman Fylgia KB, Stockholm
Daniel Stjärneland, Stjärneland
Law, Solna
Rikard Teréus, Advokatfirman
Lindberg & Saxon AB, Stock
holm
Sara Ulriksen, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Ignacio Vita Uriarte, Advokat
Ignacio Vita AB, Stockholm
Kristina Wenzelberg, Advokat
firman Jesper Montan AB,
Malmö
Gabriel Zsiga, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Jerker Öhrfeldt. Arbetsrättsbyrån
i Stockholm AB, Stockholm
Cathrine Örte, Advokatbyrån Ilar
& Kellerman AB, Uppsala

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Hans Altsjö, Stockholm, 18 maj
2015
Ola Axelsson, Stockholm, 1 juni
2015
Wasfi Al Bitar, Stockholm, 4 juni
2015
Per Edenhammar, Stockholm,
25 maj 2015
Richard Edström, Stockholm,
8 mars 2014
Josefin Eriksson, Göteborg,
31 maj 2015
Erik Hellners, Stockholm, 17 maj
2015
Pontus Malmunger, Malmö,
31 maj 2015
Håkan Müntzing, Sveg, 18 maj
2015
Sara Ribbeklint, Stockholm,
30 april 2015
Staffan Seger, Malmö, 31 maj
2015
Peter Sjöberg, Stockholm, 11 maj
2015
Jens Skogler, Malmö, 10 maj
2015
Birgitta Stanghed, Antibes, 4 juni
2015
Malin Sund, Stockholm, 31 maj
2015
Christoffer Thibblin, Stockholm,
11 maj 2015

AVLIDNA LEDAMÖTER
Cecilia Bjelle, Stockholm, 27 april
2015
Torsten Jacobsson, Halmstad,
22 januari 2015
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REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/0394 Promemorian Bil
ligare utbyggnad av bredbands
nät
R-2015/0409 Betänkandet Til�
lämpningsdirektivet till utstatio
neringsdirektivet – Del 1 (SOU
2015:13)
R-2015/0410 Departementspro
memorian Brottmålsproces
sen – en konsekvensanalys (Ds
2015:4)
R-2015/0519 Betänkandet Lös
öreköp och registerpant (SOU
2015:18)
R-2015/0520 Betänkandet En ny
ordning för redovisningstillsyn
(SOU 2015:19)
R-2015/0659 Betänkandet Til�
lämpningsdirektivet till utstatio
neringsdirektivet – Del II (SOU
2015:38)
R-2015/0712 Statskontorets rap
port Sju förslag för effektivare
användning av tolkar i domstol
(2015:1)
R-2015/0743 Betänkandet Över
prövning av upphandlingsmål
m.m. (SOU 2015:12)
R-2015/0746 Betänkandet Ökat
värdeskapande ur immateriella
tillgångar (SOU 2015:16)
R-2015/0754 Betänkandet Stärkt
konsumentskydd på bolåne
marknaden (SOU 2015:40)
R-2015/0777 Komplement till
Medicinska tabellverken avse
ende hörselnedsättning
R-2015/0851 Promemorian

ADVOKAT/JURIST

sökes av Grönvall & Partners Advokatbyrå med
kontor i Helsingborg, Landskrona och Svedala. Den
som söker ska ha erfarenhet inom konkurs-och
obeståndsrätt.Vidare uppgifter lämnas av Ingmar
Grönvall. Intresseanmälan avlämnas till e-post:
Helsingborg@gronvallpartners.se.

Skärpta åtgärder mot missbruk
av tidsbegränsade anställningar
(Ds 2015:29)
R-2015/0873 Promemorian
Ändring i reglerna om aggressiv
marknadsföring
R-2015/0874 Promemorian
Kaliforniegatan 1, 252 25 Helsingborg, tel 042-19 41 80
Gränsöverskridande informa
tionsutbyte om trafiksäkerhets
relaterade brott – Genomför
ande av det nya CBE-direktivet
Namnlöst-3 1
2015-08-04
(Ds 2015:27)
R-2015/0875 Förslag till föreskrif
Erfarenhet av och intresse för handläggningen av
ter om personalliggare (SKVFS
medicinska utredningar i exempelvis:
2015:X) och förslag till föreskrif
ter om identifikationsnummer
• försäkringsfrågor
för en byggarbetsplats (SKVFS
• tvister med den allmänna försäkringskassan
2015:Y)
• patientförsäkringsärenden
R-2015/0883 Promemorian
• flyktingärenden
Statlig ersättning till barn och
unga som insjuknat i narkolepsi
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
efter pandemivaccinering (Ds
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
2014:19) – preskription (kompl.)
Leg läkare
Telefon: 08-611 79 60
R-2015/1038 Promemorian För
E-mail: bo@kuritzen.se
Specialist i internmedicin
slag till ändringar i föreskrifter
Internet: www.kuritzen.se
och allmänna råd (FFFS 2009:1)
om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism
R-2015/1069 Promemorian ut
kast till lagrådsremiss Begrän
sad skattefrihet för utdelning
och nya bestämmelser mot
HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ!
skatteflykt i fråga om kupong
skatt
AdvokatData - säker hantering av ärenden,
R-2015/1131 Konsultation på
ansökningsavgifter m.m. (den
tid, samtliga dokument och fakturering.
enhetliga patentdomstolen)

Grönvall & Partners
ADVOKATBYRÅ KB

medicinsk-juridiska utredningar

Dr. Bo Kuritzén

Upplysning!

Utvecklat för advokatbyråns speciella behov.
LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

www.advokatdata.se

Igår gjorde advokater tidrapporten
vid skrivbordet. Idag kan du och dina
kollegor göra den i steget.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation samt
komma åt viktiga dokument. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac.
Läs gärna mer om nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.
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Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 18 september 2015.
Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse.
Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 26 juni 2015.
Styrelsen

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 18 september 2015.
Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 26 juni 2015.
Styrelsen

P.S.

En jubilar som
visar tidens
obevekliga gång

ADVOKATEN&MEDIERNA

Livlig debatt den
gångna sommaren
Anne Ramberg har under
sommaren bloggat om flera
ämnen: Om hotbilder och
offrandet av rättsstatliga
principer, DI:s ledarsida
i osaklighetens tjänst,
Ledarskribenten Arpi på
villovägar samt Om öppna
dörrar och snubbel i port
gången. Flera av ämnena
har sedan debatterats och
diskuterats på ledarplats i
dagspressen samt i sociala
medier.

I en webb-tv-intervju i juni med SvD Näringslivs reporter Carolina Neurath kritiserade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ministrar, företagsledare
och medierna. Hon svarade även på frågan om hon själv vill bli justitieminister.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

skapandet av avtalslagen är en
spännande berättelse som rymmer beskyllningar om megalomani men även nordisk pragmatism. Sedan mitten av 1800-talet
hade skandinavismen fått ett allt
större genomslag. Innebörden
av skandinavismen var en samhörighetskänsla och en önskan
om utökat kulturutbyte, med i
förlängningen även ett politiskt
och rättsligt samarbete.
Frågan om avtalslagen är
en högst levande hundraåring
eller en ruin delar forskarkåren.
Spännvidden är också stor när
det gäller på vilket sätt avtalsrätten ska föras in i framtiden. Fast
det finns en enighet om värdet
av den stora gemensamma kunskapsbank som har byggts upp.
Få tror dock att den nordiska avtalslagen lär fira sin 200-årsdag.
Men oavsett det så är avtalslagen, enligt professor Kjell Åke
Modéer: ”En i hög grad levande
ruin, på samma sätt som Caspar
David Friedrich målade sina
romantiska ruinlandskap i början av 1800-talet. Friedrich gav
traditionen och kontinuiteten
ett viktigt uttryck.”
Det går att en smula vemodigt
konstatera ”den nordiska tanken” tycks slumra in och i stället
ersättas av Europarätten och
andra internationella överenskommelser.
Tom Knutson
Chefredaktör
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advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK),
journalist
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advokatsamfundet.se
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Kleos advokatsystem

Här arbetar en nöjd advokat.

Kleos är det säkra advokatsystemet som hjälper dig att
samla klientärenden, tidsredovisning, e-post, kalender och
fakturering på ett och samma ställe. Det ger dig full kontroll
över din byråadministration. Dessutom kan du arbeta var du
än är med Kleos i din mobil eller surfplatta.
Kleos - när tid är din främsta resurs.

nj.se/kleos

