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Ledare Generalsekreteraren

Spegel, spegel på väggen där ...
magdalena andersson tycker att advokater och revisorer
ska se sig i spegeln. Hon hävdade nyligen i riksdagens
talarstol att advokater och revisorer använder sin kompetens för att på alla sätt försöka tänja på skattesystemet och
hitta kryphål för att inte betala skatt. Hon tycker att ”detta
är djupt upprörande och helt oacceptabelt”. Hon tillägger:
”Här tycker jag att Sveriges alla revisorer och advokater
ska titta sig själva djupt in i ögonen i spegeln och fundera
på: Kan jag stå för det här beteendet? Är det här verkligen
rätt och riktigt utifrån den profession och den yrkesetik
som jag har som revisor eller som advokat? Om inte jag
betalar äldreomsorgen, för läkarna och för lärarna i skolan, vem ska då göra det?”
Finansministerns beskyllningar förefaller vid första
påhörande allvarliga. Inte bör advokater och revisorer
uppträda som illojala samhällsmedborgare och simpla
skattefuskare. Men har beskyllningarna någon rimlig
grund? Låt oss först se på den saken.
advokater har under många år i stor utsträckning bedrivit
sin verksamhet i aktiebolagsform. De tog sitt överskott
såsom lön. Möjligheten att i fåmansföretag lyfta utdelningar var starkt begränsad. I princip hela vinsten blev
således tjänstebeskattad. Staten insåg att detta inte var bra
och att småföretagandets villkor borde förbättras. Man
införde då regler som möjliggjorde för företagaren att,
sedan han tagit ut en rimlig lön, ta ut överskjutande vinst
såsom lågbeskattad utdelning, vars storlek kopplades till
företagets löneunderlag. Därigenom skulle även sysselsättningen gynnas.
Efter några år skulle det visa sig att många advokater,
revisorer och andra småföretagare använde sig av den
ordning som statsmakten anvisat. Eftersom vinsterna
ofta var goda innebar nyordningen att betydande belopp
kunde tas ut till låg utdelningsbeskattning. Problemet var
att staten efter ett tag ansåg att ordningen inte bara blev
bra – den blev alltför bra. Detta trots att en sådan utveckling var en förutsebar konsekvens av lättnadsregelns
införande och känd för lagstiftaren. Sedan saken noterats i
media fick den borgerliga regeringen dock kalla fötter. Något skulle göras. För att politiskt motivera en regelskärpning gick den dåvarande finansministern, Anders Borg, ut
4

och påstod att advokater med flera ”överutnyttjade” de så
kallade 3:12-reglerna. I den beskyllningen låg implicit att
dessa grupper i beskattningshänseende uppträdde illojalt.
Han sa inte att ”den reform vi införde för några år sedan
blev alltför bra. Vi gjorde ett misstag. Vi har nu insett
misstaget och vill korrigera reglerna”. Men det är klart:
Att ansvariga politiker vidgår att de gjort fel och att de nu
ångrat sig kunde förstås inte förväntas. Genom ohederlig
retorik valde man att lägga skulden på de skattebetalare
som gjort just det som lagstiftaren anvisat. Enklare då att
hänga ut välbeställda advokater och revisorer. För om
dem kan det aldrig vara synd.
Sådan var den borgerliga regeringens heder i detta
avseende.
Sagt och gjort. Man införde nu regler som för delägarna
i de större advokatbyråerna i princip tog bort möjligheten
till lågbeskattad utdelning. Delägarna i små och mellanstora byråer fick dock behålla privilegierna. Någon närmare
fundering om varför det skulle vara bra att straffbeskatta
större advokatbyråer tycks inte ha förekommit.
Inte heller beaktades de negativa strukturella effekterna. Rekryteringen av nya delägare till de större byråerna
försvårades. Regeländringen innebar en snedvridning av
konkurrensen och ledde bland annat till att planerade
samgåenden inte blev av.
alltnog. vad händer då när staten plötsligt ändrar spelreglerna? Jo, precis det som påtalades av ett mycket stort
antal remissinstanser, i gott sällskap av Lagrådet, när den
Borgska reformen med stöd av socialdemokraterna genomfördes. De företag som inrättat sig efter nyordningen
är nu tillbaka på ruta ett. Man väljer då att återgå till en
sådan struktur som varit vanlig före lättnaden i 3:12-reglerna, nämligen en modell där man låter delägarna äga
sina aktier i ett gemensamägt rörelsedrivande aktiebolag
genom egna aktiebolag, ett för varje delägare. Man återgår
således till en struktur som i vart fall för advokater och andra partnerägda rörelseidkare varit vanlig sedan många,
många år. Denna struktur är inte konstig eller särskilt fiffig. Och den innebär inte något skatteundandragande! När
pengarna väl tas ut beskattas de som vanligt. Endast på
en punkt finns en skillnad. Den handlar om de advokater
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som står inför att avsluta sin yrkesutövning. För dem infördes för flera år sedan en möjlighet att ta ut innestående
vinstmedel till förmånligt låg beskattning. Men då måste
de vänta i fem år och under den tiden inte vara yrkesverksamma. Denna pensionärsregel införde statsmakten för
att medvetet gynna pensionärer. När man använder sig
av den möjligheten innebär det inte rimligen något illojalt
skatteundandragande!
så till magdalena andersson. Hennes yrvakna uttalanden
i riksdagen synes ha utlösts av ett reportage av en mindre
kunnig journalist på SVT. Denna journalist, såvitt kan förstås i det närmaste helt befriad från tyngande insikter om
ordinär företagsbeskattning, lyckades starta ett drev minst
bestående av två personer – journalisten och finansminister Andersson. En finansminister av socialdemokratisk kulör måste förstås visa prov på minst samma handlingskraft
som sin borgerliga företrädare. Så nu tar vi till storsläggan.
Kunde Borg hänga ut advokater och revisorer så kan Andersson. Och om Borg valde ohederlig retorik så kan väl
Andersson det också. Den stilarten tycks för övrigt vara
en av Anderssons bättre grenar. Alla minns vi talet om de
tomma ladorna. För det var väl inte så att finansministern
inte förstod att det hon påstod i sak var helt fel?
Att man i agitationen väljer att fokusera på Sveriges
största advokatbyrå som exempel på detta förmenta missbruk är också illa. När det gäller advokatfirman Mannheimer Swartling är det nämligen särskilt stötande eftersom
den byrån av tradition valt att undvika allt vad som kunnat
uppfattas som illojala skatteupplägg. Det finns all anledning för delägarna på Sveriges största advokatbyrå att vara
stolta över vad de ser när de tittar sig i spegeln. Även när
de tittar ”djupt in i ögonen”. Ty då ser de seriösa, hårt
arbetande och skickliga advokater med en närmast unik
ställning i svenskt näringsliv. Det är en spegelbild som de i
viktiga avseenden delar med svenska advokater i gemen.
så långt de självbespeglande advokaterna. Anderssons
metafor reser naturligen frågan om vad hon själv ser när
hon tittar sig i spegeln.
Kanske ser hon en företrädare för en aktieägare med
innehav i svenska aktiebolag till ett värde av 500 miljarAdvokaten Nr 5 • 2015

der med synnerligen gynnsam beskattning. Företag som
Vattenfall, Telia Sonera, Svenska Spel och Systembolaget.
Det förlusttyngda Vattenfall med sin brunkol, Telia Sonera
med smarta utbetalningar till diktatorer och deras döttrar,
Svenska Spel som cyniskt tjänar pengar på människors
spelberoende och Systembolaget som genom sitt monopol
tjänar pengar på att sälja brännvin. Vad känner Magdalena
Andersson när hon ser den bilden? Stolthet, blygsel eller
annat? Eller rodnar hon kanske när hon betänker hur vallöften sviks utan tillstymmelse till ånger? Endast fantasin
sätter gränser för vad vår finansminister skulle nödgas se
i sin spegel om hon gjorde sig besväret att ”titta sig själv
djupt in i ögonen” i spegeln och fundera på: Kan jag stå
för det här beteendet?
Det är något särskilt med finansministrar. De har den
enskilt största makten över statens finanser. De styr inte
sällan med järnhand. Och så måste det förmodligen vara
för att det ska vara ordning och reda i ekonomin, som det
brukar heta. Detta ställer dock höga krav på dem som fått
detta uppdrag. Inte bara när det gäller att hålla hårt i nyckeln till kassaskåpet, utan också när det gäller intellektuell
hederlighet, omdöme och god ton. Man kan av en finansminister kräva att hon är rimligt saklig och att hon inte mot
bättre vetande sprider oriktiga uppgifter. Det är farligt att
gå vilse i det populistiska känslosvallet. Högljudd retorik
kräver gott underlag, särskilt om man utpekar andra som
omoraliska. Och, för övrigt, tänk om vi ifråga om anklagelser om bristande skattemoral med gillande kunde ta till oss
det som en framstående brittisk domare uttalade i frågan
om samhällets krav på den enskilde skattebetalaren:
”No man in the country is under the smallest obligation,
moral or other, so to arrange his legal arrangements to his
business or property as to enable the Inland Revenue to put
the largest possible shovel into his stores”.

”Kunde
Borg hänga
ut advokater och
revisorer
så kan
Andersson.
Och om
Borg valde
ohederlig
retorik
så kan väl
Andersson
det också.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Politisk tillhörighet påverkar
Grand Hôtel är i år, liksom tidigare,
platsen för Advokatdagarna.

Advokatdagarna
den 5–6 november
Den 5-6 november är det dags
för Advokatdagarna för femte
gången. Förra årets upplaga
samlade hela 700 entusiastiska deltagare från Sverige
och andra länder.
Bland huvudtalarna under
Advokatdagarna 2015 finns
de amerikanska brottmålsadvokaterna Nancy Hollander
och Linda Moreno, som bland
annat försvarar två fångar på
Guantánamobasen. De talar om
Guantánamo, nationell säkerhet
och förhållandet mellan advokat
och klient. Bland talarna märks
även Hans Corell, jurist, före
detta ambassadör och FN:s
undergeneralsekreterare, inrikesminister Anders Ygeman och
civilminister Ardalan Shekarabi.
Torsdagen den 5 november
blir en helafton med bankett,
dans och underhållning av Petra
Marklund.

DI kritiserar
polisens postgång
Datainspektionen (DI) är kritisk
till att polisen skickar brottsregisterutdrag som innehåller
mycket känslig information med
vanlig B-post. Som huvudregel
bör mycket känsliga uppgifter,
enligt DI:s allmänna råd, skickas
med rekommenderat brev. Ett
alternativ är att sökanden personligen, mot uppvisande av
legitimation, hämtar ut begärda
utdrag på närmaste polisstation.
DI förelägger nu Polismyndigheten att upphöra med att skicka
ut utdrag ur belastningsregistret
som innehåller mycket känslig
information med B-post till den
sökandes folkbokföringsadress.
6

Två studier visar på ett samband mellan politisk tillhörighet och utfallet i olika domar.
Det har på nytt skapat debatt
om nämndemannasystemet.
Två olika studier som presenterats nyligen visar ett tydligt
samband mellan nämndemännens partitillhörighet och hur de
dömer.
Den ena studien från Uppsala
universitet visar att asylsökandes chans att få stanna i Sverige

påverkas av den politiska sammansättningen i nämndemannagruppen. Till exempel beviljar
nämndemän som nominerats av
Sverigedemokraterna i mindre
utsträckning asyl till flyktingar
och de med kristdemokratisk
bakgrund i större utsträckning
än andra partier.
den andra studien från Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet visar att sannolikheten för en fällande dom ökar

med 17 procent om den tilltalade
har ett arabisk-klingande namn
och det ingår en sverigedemokratisk nämndeman i rätten.
Om målsäganden är en kvinna
och det ingår en vänsterpartist i
nämndemannatrion ökar i stället sannolikheten för att det blir
en fällande dom med 14 procent.
– Integriteten i alla rättssystem vilar på löftet om en rättvis
rättegång, där domen avgörs
av bevisningens kvalitet och
inte juryns egenskaper, såsom

Tre domare kommenterar
1 Hur vill du kommentera de två studierna, som visar på ett samband mellan politisk tillhörighet
och utfallet i olika domar? 2 Hur påverkar dagens nämndemannasystem rättssäkerheten?

Gudrun Antemar. Lagman, Förvaltningsrätten i Stockholm.
1     I de förvaltningsrätter som
har migrationsmål har vi naturligtvis läst den forskningsrapport som handlar om nämndemän i migrationsmål och vi
tänker bjuda in rapportförfattaren till ett gemensamt seminarium med domare från de olika
migrationsdomstolarna för att
höra mer om både forskningen
och resultaten.

Jag kan inte dra några slutsatser av de två rapporter som det
refereras till men läser dem med
intresse. Rättssäkerheten i våra
2     

domstolar bygger på kvalificerade domare som avgör målen
med kvalitet och inom rimlig
tid. Vissa mål avgörs tillsammans med nämndemän men
långt ifrån alla. Varje nämndeman har ett förtroende att förvalta när han eller hon utför sitt
domaruppdrag. Vi domstolschefer lägger ned mycket tid på
att utbilda nämndemännen vid
våra domstolar. De domare som
är ordförande i våra domstolar
när mål handläggs tillsammans
med nämndemän arbetar för
att ge nämndemännen goda
förutsättningar att utföra sitt
uppdrag.
Den nya regleringen om
nämndemän har just börjat
tillämpas i domstolarna. Jag
tror att mer utbildning om vad
uppdraget innebär och något
vidgade möjligheter att entlediga nämndemän när det finns
skäl till det är viktiga komponenter för god rättssäkerhet.
3     

4     Förändringar i nämndemannasystemet är en fråga för våra
folkvalda.

Fredrik Wersäll. Hovrättspresident,
1     Det är svårt att bedöma vetenskapligheten i undersökningarna.
Erfarenheten från hovrätten
stöder inte att nämndemännens
uppfattning i målen följer någon
partilinje. Men studiernas slutsatser påverkar ändå förtroendet för
domstolarna på ett negativt sätt.

2     Vi har mycket få nämndemannadomar. Det tyder på att
juristdomarna i praktiken har
ett avgörande inflytande över
domarna. Min bedömning är att
domstolarna lever upp till kraven på rättssäkerhet, även med
dagens nämndemannasystem.
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Nyheter

hur nämndemännen dömer
etnicitet, ålder, kön eller politisk
tillhörighet. Men vår studie
visar att sådan särbehandling
förekommer i nämndemannasystemet, åtminstone vad gäller
politisk tillhörighet, säger Randi
Hjalmarsson, en av Göteborgsstudiens författare och professor
i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.
enligt studien påverkas domen
främst av den enskilda nämnde-

mannens faktiska röst, men det
nämndemannasystem på nytt
finns också starka belägg för att
tagit fart och det har kritiserats
nämndemän
hårt av bland
från Sverigedeandra Anne
LÄS MER
mokraterna
Ramberg och
l Politics in the Courtroom: Porespektive
Mårten Schultz.
litical Ideology and Jury Decision
Vänsterpartiet
JustitieminisMaking, Göteborgs universitet
l ”Political Bias in Court? Lay
påverkar röstter Morgan
Judges and Asylum Appeals”,
ningsbeteendet
Johansson har
Uppsala universitet
hos nämndeuttryckt sin oro
männen från
men samtidigt
andra partier.
håller han fast vid att nämndeEfter att studierna presentemännen fyller en viktig funktion
rats har debatten om dagens
i rätten.

3 Vilken vore den viktigaste insatsen i arbetet med att förändra nämndemannasystemet för att stärka
rättssäkerheten? 4 Hur bedömer du möjligheterna att förändra nämndemannasystemet?

Hjalmar Forsberg. Hovrättslagman i Hovrätten för Västra
Sverige, expert i Nämndemannautredningen.
1     Undersökningarna tycks visa
att det blir ett stort antal felaktiga
domar, fällande domar där det
borde bli frikännande domar,
och detta är inte acceptabelt. Det
är inte tänkt att fungera så i en
rättsstat. Resultatet visar att det
leder till orättvisor när man har
en politiskt sammansatt nämnd.

Jag tycker inte att det är
rättssäkert om det finns sådana
olikheter i dömandet som den
här undersökningen visar och
som är betingade av nämndemännens politiska hemvist.
2     

Svea hovrätt.
Rekryteringen av nämndemän
bör breddas. Partierna måste
förstå att det inte är ett partiuppdrag att vara nämndeman.
På längre sikt bör övervägas om
det är motiverat med nämndemän i överrätt.
3     

4     Jag har uppfattat att samtliga
politiska partier värnar nämndemannasystemet i huvudsak i
sin nuvarande utformning. Det
måste vi i domstolarna självfallet acceptera. Våra insatser bör
därför koncentreras till att göra
nuvarande system så bra som
möjligt.
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3     Jag gillar nämndemän! Men
just nomineringssystemet eller
urvalssystemet fungerar inte.
Jag tycker inte att man skulle
rekrytera nämndemän från den
politiska bas som sker i dag. Det
tycks ju som att vissa politiskt
intresserade personer på något
sätt låter sina uppfattningar
få genomslag i dömandet på
ett sätt som inte borde ske. Jag
satt med i Nämndemannautredningen som expert och en
fri nomineringsrätt vore nog

Ensamdomare får
döma i fler tvistemål?
Regeringen föreslår att tingsrätten ska vara domför med en
lagfaren domare vid huvudförhandling i tvistemål, om det är
tillräckligt med hänsyn till målets
omfattning och svårighetsgrad.
Förslaget innebär att parternas
bestämmande inflytande över
domförhetsfrågan tas bort.
Advokatsamfundet avstyrkte
förslaget i sitt remissyttrande
eftersom man befarade att
förslaget kommer att försämra
rättssäkerheten.
Samfundet skrev att lagför
slaget innebär att ”rättssäkerheten offras på effektivitetens
altare”, och konstaterade att
förslaget inte syftar till att förbättra kvaliteten på dömandet,
utan bara till att få snabbare
avgöranden. Enligt samfundet är
förslaget svårförenligt med strävan efter att tyngdpunkten för
prövning av tvistemål ska ligga i
tingsrätten.

bättre. Men även om man helt
ändrade rekryteringssystemet,
så skulle en sverigedemokrat eller vänsterpartist kunna komma
med i nämnden och påverka på
motsvarande sätt.
4     Beskedet från politikerna
såvitt jag förstår är att det inte
ska ske några förändringar. Men
jag förstår inte hur man kan ta
till sig resultaten från de här
studierna och samtidigt säga att
det inte ska ske en förändring.
TK, MA


Den skyddsbehövande ska kunna röra
sig fritt inom EU med bibehållet skydd.

Kontaktförbud kan tas
med utomlands?
Skyddsbehövande ska kunna ta
med sig kontaktförbud vid flytt
till eller vid längre vistelse i ett
annat EU-land, enligt ett nytt
lagförslag. Regeringen har beslutat att inhämta ett yttrande
från Lagrådet över en ny lag om
europeisk skyddsorder, kontaktförbud. Lagförslaget är ett led i
att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om den
europeiska skyddsordern.
I lagrådsremissen föreslås att
kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i
ett EU-land ska erkännas och
verkställas i en annan av EU:s
medlemsstater, om den skyddsbehövande reser till den staten.
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Nyheter

I en departementspromemoria
föreslår Justitiedepartementet lagändringar med syfte att
stärka minoritetsskyddet i aktiebolagslagen. Ett förslag är att
det ska bli lättare för minoriteten
i ett aktiebolag att få misstänkta
oegentligheter utredda av en
utomstående särskild granskare.
Enligt förslaget ska minoriteten
kunna vända sig direkt till Bolagsverket för att få en särskild
granskare utsedd. Granskarens
rätt till insyn i bolaget förstärks
också, bland annat genom att
granskningen utvidgas till att
gälla också dotterbolag.

Rekordfå svenskar hamnar i fängelse.

Allt färre i fängelse
Två rapporter visar att allt färre
sitter i svenska fängelser. Förra
året registrerades knappt 9 000
nyintagna i landets fängelser.
Det är en minskning med 42
procent sedan 1989. Inte sedan 1950-talet har så få börjat
avtjäna ett fängelsestraff, visar
statistik från Kriminalvården.
Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) dömdes
knappt 10 900 personer till fängelse 2014. Det är en minskning
med 3 procent på ett år. Jämfört
med 2005 är det en minskning
med hela 29 procent. Rapporterna är inte helt jämförbara men
båda visar på samma trend: att
det finns allt färre intagna i landets fängelser. En förklaring är
att strafftiden för narkotikabrott
har halverats under den senaste
tioårsperioden.
– De som döms till narkotikabrott döms till kortare påföljder. Det har också skett en
förskjutning så att fler får andra
påföljder i stället för fängelse, till
exempel böter, säger Charlotta
Lindström, statistiker och utredare på Brå.
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Peter Wolodarski prisas
för sitt engagemang
Dagens Nyheters chefredaktör
och ansvarige utgivare Peter
Wolodarski tilldelas Advokatsamfundets journalistpris
2015.
Peter Wolodarski prisas för att
ge generöst utrymme åt framstående skribenter som behandlar
och belyser ämnen av stor
rättspolitisk betydelse. I motiveringen står även att Wolodarski
i sin egen skrivande gärning
lämnar värdefulla bidrag till
diskussionen om demokratins
och rättsstatens villkor.
– Jag känner mig väldigt
glad och hedrad. Priset är en
uppmuntran som gör att man
sporras att jobba ännu hårdare.
Även om det finns en personlig
dimension i priset ser jag det
också som ett pris till DN. Man
gör inte en tidning på egen
hand, säger Peter Wolodarski.
Han gläds särskilt åt att det
i motiveringen lyfts fram att
Dagens Nyheter, i en tid när kvalitetsjournalistiken är utmanad,
gör viktiga insatser.
– Vi har satsat på en berättande journalistik – större granskningar och reportage som får ta
tid och som säger något viktigt
om vår samtid, säger Peter
Wolodarski.
Anledningen till att han själv
genom åren har skrivit mycket
om rättsstaten är dess betydelse
för demokratin.
– Rättsstatens villkor är en
central fråga i varje demokrati.
Därför är det viktigt att många
bevakar hur domstolarna dömer
och polisen och åklagarväsendet
fungerar.
Varifrån kommer ditt intresse för
de här frågorna?
– Det är spännande och svåra
frågor som har en konkret och
handfast betydelse för enskilda

Peter Wolodarski anser att journalistkårens bevakning av rättsfrågor kan bli bättre.

människor. Min svärfar brukar
säga att det bor en förlorad jurist
i mig, säger Peter Wolodarski.
Att Sture Bergwall, som tidigare hette Thomas Quick, har
friats från samtliga mord som
han tidigare dömts för ser Peter
Wolodarski som den viktigaste
rättsfrågan i Sverige i dag.
– Den obehagliga frågan som
Thomas Quick-fallet väcker är
om det finns fler som har blivit
felaktigt dömda och sitter i
fängelse eller är under rättspsykiatrisk vård. Det är bland det
värsta som kan ske i en rättsstat.
journalistkårens bevakning
av rättsfrågor skulle kunna bli
bättre, anser Peter Wolodarski.
Han lyfter fram vikten av att det
på redaktionerna runt om i landet finns ett nätverk av sakkunniga som yngre, mindre erfarna
reportrar kan få stöd av.
– Det är lätt att missförstå
till exempel vad en domstol
har att ta ställning till. Är man
otränad, oerfaren och inte har
läst någon juridik är det särskilt
svårt. Hos oss finns kompetens

att luta sig mot, men det gäller
att vårda den och se till att ett
antal personer fortbildas och
involveras i publiceringen av
svårare rättsfrågor, säger Peter
Wolodarski.
Han anser att Advokatsamfundet under Anne Rambergs
ledning spelar en viktig roll i det
svenska samhället när det gäller
att stå upp för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
den viktigaste rättssäkerhetsfrågan framöver handlar, enligt
Peter Wolodarski, om hur
polisen sköter sitt arbete. Han
är bland annat bekymrad över
att många granskningar visar
att utredningar tar för lång tid
och att uppklarningsprocenten
är för låg. Polisens användning
av dataregister lämnar också
mycket övrigt att önska, anser
Wolodarski och nämner registreringen av romer i Skåne som
ett exempel.
– Här finns problem. I grunden handlar det om kvaliteten
på vår rättsstat, säger Peter
KK
Wolodarski.
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Förstärkt minoritetsskydd föreslås
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Advokat kritiserar handläggningen
av begäran om prövningstillstånd
En advokat är kritisk till att
hovrätten har fattat beslut om
prövningstillstånd i ett omfattande mål på två dagar.
Advokat Björn Rosengren
lämnade för sin klients räkning in ett överklagande med
begäran om prövningstillstånd
till Göteborgs tingsrätt den 2
april. Överklagandet omfattade
med bilagor 21 sidor. Målet i
Göteborgs tingsrätt upptog ett
antal hundra sidor. Den 7 april
skickade tingsrätten akten till
Hovrätten för Västra Sverige.
Trots materialets omfattning
fattade hovrätten beslut om att
inte bevilja prövningstillstånd
redan den 9 april.

– I beslutet står att hovrätten
har gått igenom materialet i
målet. Det är en fysisk omöjlighet att göra det på två dagar,
eftersom akten var ganska
massiv. Det är klart att det här
ärendet inte har prövats med
tillräcklig noggrannhet. Man
tappar tilltron till att det här har
skötts på ett seriöst sätt, säger
Björn Rosengren, som anser att
hovrättens agerande påverkar
tilltron till rättskipande domstolar negativt.
I en kommentar skriver den
avdelning på hovrätten som
handlade målet att målet i tingsrätten handlade om vårdnad,
boende och umgänge med barn.
Det överklagade interimistiska

beslutet gällde enbart umgänge.
”Eftersom hovrättens prövning
avsåg endast frågan om interimistiskt umgänge var samtliga
handlingar i tingsrättens akt inte
av direkt betydelse för bedömningen. Inför föredragningen
gick en fiskal igenom handlingarna i målet. Fiskalen redovisade sedan målet i relevanta delar
för hovrättens tre ledamöter,
som fattade beslut i frågan om
prövningstillstånd”, skriver
hovrätten.
Enligt Björn Rosengren hade
en rimlig handläggningstid för
ärendet varit en vecka.
– För att kunna fatta riktiga
beslut måste man vara väl insatt
i saker och ting, säger han.  KK

Förslag om förbud mot
dubbla förfaranden
Med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna föreslås i en
lagrådsremiss att reglerna om
skattetillägg och skattebrott
ändras. Det förelås att åklagaren
inte får inleda en skattebrottsprocess mot en person om
Skatteverket redan har beslutat
om skattetillägg avseende
samma felaktighet eller passivitet och person. Omvänt får inte
Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en
skattebrottsprocess. Syftet är att
stärka rättssäkerheten i skatte
förfarandet genom att reglerna
blir tydligare och mer förutsägbara såväl för enskilda som för
tillämpande myndigheter.

Nya rekommendationer ska ge svenska romer upprättelse
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Fonden för mänskliga rättigheter har tagit fram en skrift
med 17 rekommendationer
som ska bidra till att svenska
romer får upprättelse för de
människorättsbrott som de
har utsatts för.
En mängd rapporter och kommissioner har på senare år
synliggjort romerna i Sverige.
Men inget ansvar har utkrävts
för de lidanden som de har fått
utstå genom historien.
– Det finns ett konsensusklimat i Sverige, man vill inte tala
om att någon har gjort fel, säger
Ylva Hartmann, folkrättsexpert
på Fonden för mänskliga rättigheter och en av författarna till
skriften ”Har Sveriges romer fått
upprättelse?”.
en av rekommendationerna i
skriften är att Sveriges statsminister ska framföra en officiell
ursäkt, dels för de övergrepp
som har begåtts mot svenska
romer, dels för Skånepolisens
olagliga register över romer. En
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Den romska organisationen
och tidningen É Romani Glindas
företrädare Fred Taikon välkomnar också skriften.
– Det här är ett av de bästa
dokument som har skrivits,
därför att man begär resning
och upprättelse. Skriften är ett
viktigt verktyg som kan användas för det fortsatta arbetet med
att förbättra romernas situation,
säger han.

Den romska minoriteten har genom
åren utsatts för omfattande diskriminering och bland annat nekats arbete,
bostad och utbildning.

annan rekommendation är att
permanenta minnesmärken ska
uppföras som ett tydligt erkännande av övergreppen mot
svenska romer.

skriften handlar visserligen om
svenska romer, men Ylva Hartmans förhoppning är att alla
romer som befinner sig i Sverige
ska få nytta av den.
– Kränkningarna mot romer
pågår fortfarande. Romska EUmedborgare som befinner sig i
Sverige får också utstå sviterna
av den strukturella diskriminering och rasism som finns i det
svenska samhället. Ultimat sett
får den svenska allmänheten en
mer positiv bild av den romska
minoriteten och därmed också
av de romska grupperna som
KK
helhet, säger hon. 

I fjol infördes en lag med sanktioner och
tvångsmedel för dem som inte kommer
till en rättegång.

Var fjärde rättegång
ställs in
En ny lag som skulle minska
problemen med inställda rättegångar har haft liten effekt.
Var fjärde tingsrättsförhandling
ställs fortfarande in, rapporterar
Dagens Nyheter.
– Det är ett stort problem. Det
är en kostnad för samhället som
är oacceptabel. Det är också
alarmerande eftersom det trycker undan andra rättegångar som
borde behandlas tidigare. Det är
oerhört svårt för domstolarna att
planera sin verksamhet, säger
Anne Ramberg i en intervju med
tidningen.
Varje vecka ställs ungefär 300
rättegångar in, visar statistik
som Domstolsverket har tagit
fram. Under årets första tre
månader ställdes 23 procent av
huvudförhandlingarna in, jämfört
med 24 procent under samma
period 2014.
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Balans i arbetslivet handlar
mest om stresshantering
– De moderna stressfaktorerna kommer inte att försvinna,
och det måste vi hantera,
säger Katinka Nicou.

för 15, 20 år sedan skedde
samarbeten i advokatbranschen
på andra sätt än i dag, liksom
marknadsföringen. Förr var
det i snitt en biträdande jurist
per delägare. Men nu är det 5–6
biträdande jurister per delägare
på de stora byråerna. Tidigare
exponerades de biträdande
juristerna mer för klienterna. De
kunde få följa med på klientmöten oftare, arbetade med samma
delägare varje dag och satt ofta i
samma kontorsrum. Deras inlär10

Rubriken för vårens fjärde och avslutande seminarium i Advokat i framtidens
seminarieserie var Balans mellan arbete och privatliv.

ning var långsam, successiv och
konsekvent.
I dag behöver delägarna ägna
sig åt marknadsföring, ledning
av byrån, beslutsfattande och
projektledning, som vart och ett
skulle kunna vara ett heltidsjobb. Med så många biträdande
jurister och så komplexa ärenden som i dag sker inlärningen
annorlunda, och de biträdande
juristerna får inte samma exponering för klienterna.

– För att kunna göra ett bra
jobb måste ni tänka på hur ni
ska ta vara på de möjligheter
som dagens situation ger, men
sätta en gräns när det leder
till ineffektivitet eller stress, sa
Katinka.
katinka förklarade att balans
i livet handlar mycket om hur
man hanterar stress. Stress i
dagens samhälle handlar mest
om perception. De stressymp-

katinka gick igenom ett antal
övningar för att hantera stress.
Hon betonade att det är viktigt
att pröva olika tekniker, och hitta det som fungerar för en själv.
Det är grundläggande att lära sig
att identifiera sina stressignaler
och att bygga upp sin stresstolerans till exempel genom att
skaffa kunskap och öka sin självkännedom, acceptera sig själv
och motionera, sova och äta
hälsosamt. På arbetet kan man
bygga upp sin stresstolerans
genom att skapa strukturer för
hur man hanterar information
och möten, begränsa avbrott
och e-postläsning och exempelvis avsätta en fast tid då man går
igenom nyhetsbrev och annan
MA
information.
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Katinka Nicou gick igenom vad
stress är och vad som skapar
stress, och vilka konsekvenser
stress har på ett fysiskt, mentalt
och emotionellt plan. Hon gav
också seminariedeltagarna kunskap och praktiska verktyg för
att hantera stress, och ville att
de skulle gå från seminariet med
ett nytt förhållningssätt.
– Det handlar inte nödvändigtvis om att jobba mindre,
men att jobba smartare, mera
medvetet, och att stärka med
vetandet om de faktorer som
påverkar det egna välbefinnandet och bemöta dem konstruktivt, sa hon.
Katinka inledde med att sätta
in biträdande juristers arbetssituation i dag i ett sammanhang.
Hon påminde om att de som är
delägare på advokatbyråer i dag
började sin byråkarriär i en tid
med andra förutsättningar.
– Det fanns inget internet.
Marknaden var inte global på
samma sätt som i dag, sa hon.

tom som våra kroppar känner är
baserade på ”fight or flight”-reaktionen. Kroppen känner ingen
skillnad mellan tankar och verklig livsfara, eller mental, emotionell eller fysisk stress. Om man
utsätts för kraftiga utmaningar,
ger kroppen samma respons
som om man står inför en verkligt livsfarlig situation. I dag är
det kanske datorn, e-posten eller
arbetsuppgifterna som stressar
oss, och vi kan inte pusta ut efter
stressreaktionerna.
– De moderna stressfaktorerna kommer inte att försvinna,
och det måste vi hantera, konstaterade Katinka.
Hon förklarade att kortvarig,
positiv stress kan höja koncentrationsförmågan och motivationen. Men när den utvecklas till
långvarig stress, som inte avtar
kan den bli farlig. Då kan den
leda till sömnproblem, depression, sjukdomar och utbrändhet.

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.

Världen

Tre män i Norge blev nyligen de
första att dömas enligt landets
nya antiterrorlagstiftning. Två
män dömdes till drygt fyra års
fängelse vardera för att ha varit
i Syrien och verkat för terror
stämplade Islamiska staten,
enligt Sveriges Radios Ekoredaktion. Den tredje mannen dömdes
till sju månaders fängelse bland
annat för att ha försökt att
skicka vapen och annan krigsmateriel från Norge till Syrien.
Enligt den nya norska lagstiftningen är det förbjudet att aktivt
hjälpa en terrorklassad organisation. Den nya lagen förbjuder
även rekrytering till IS och andra
liknande organisationer. Till
skillnad från i Sverige behöver
inte en åklagare i Norge bevisa
att de misstänkta personerna
själva har utfört terrorbrott. Det
räcker att åklagaren kan visa att
personerna i fråga har hjälpt en
terrorförklarad grupp.

CCBE:s nyhetsbrev
hos Advokatsamfundet
Sedan en tid läggs nyhetsbreven
från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, fortlöpande ut på Advokatsamfundets
hemsida och de kommer även
att skickas ut med Advokatsamfundets nyhetsbrev.
Ur innehållet i CCBE-Info nr 42:
l Europadomstolen upprätthåller advokaternas yttrandefrihet.
l Kommande studie om hur EUdirektiven om misstänktas och
åtalades rättigheter upprätthålls.
l Reform av EU-domstolen.
l CCBE intervenerar i nederländskt mål om olovlig avlyssning av advokater.
l CCBE:s årsrapport 2014.
l LEXposia 2015, den europeiska advokatmässan i Bryssel.
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Norska advokater häktningsstrejkar för höjda taxor
Advokaterna i Oslo och
Bergen hotar att utebli från
häktningsförhandlingar vid
de två städernas tingsrätter
under en vecka.
Aktionen är en protest mot de
låga taxorna för ersättning till
offentliga juridiska biträden.
Samtidigt erbjuder advokater
gratis juridisk hjälp till allmänheten utanför tingsrätterna under
aktionsveckan.
Norska Advokatforeningens högsta beslutande organ,
representantskapet, har uttalat
sitt fulla stöd för aktionen, enligt
norska Advokatbladet. Aktionen planeras pågå i en vecka i
augusti.
Vid representantskapsmötet
i maj förklarade initiativtagarna
att det inte i första hand rör
sig om att öka ersättningen till
offentliga försvarare. Enligt norske advokaten Frode Sulland,
medlem av Advokatforeningens
aktionsgrupp för högre taxor,
handlar det om en kamp för
rättssäkerheten och för alla advokater som har taxemål. Det är
exempelvis mål som rör vårdnad
om barn, tvångsvård eller utlänningsrätt.
– Staten är villig att betala
sina egna ombud långt bättre
än motpartens. Det skapar en
obalans och är ett stort problem
för rättssäkerheten, eftersom
låga taxenivåer påverkar rekry-

Bergen tinghus.

teringen och kvaliteten på de
advokattjänster som täcks av det
allmänna, sa Frode Sulland.
Enligt Sulland har taxans
relativa värde minskat med 20
procent sedan 1999. Det innebär
att den ligger långt efter den
allmänna löneutvecklingen.
Timersättningen till advokater
som förordnas som rättsliga
biträden enligt norska statens
taxa är 970 norska kronor (cirka
1 050 svenska kronor). Enligt
Advokatforeningens beräkningar
skulle timersättningen uppgå till
1 220 norska kronor, om taxan
hade följt den allmänna löneutvecklingen. I statsbudgeten
för 2015 höjdes timersättningen
med endast 5 kronor – från 965
kronor, motsvarande 0,5 pro-

cent. Inflationen i Norge är cirka
2 procent. Advokatforeningen
reagerade på den låga höjningen
genom att tillsätta en kommitté
med uppgift att arbeta för en
höjning av taxenivån till nästa
års budget. Advokatforeningen
vill också se en plan för en framtida upptrappning av taxenivåerna och ett nytt system för årliga
förhandlingar om taxorna.
– Nu vill vi omedelbart sätta
press på Justitiedepartementet
inför budgetprocesserna för
2016, så att man inte ska kunna
säga att det var omöjligt att ta
hänsyn till våra krav därför att
de kom för sent. Eller att departementet kan gå oss till mötes, så
att vi kan undvika aktionen, sa
Frode Sulland.

Försäkring mot it-relaterade brott
det blir allt vanligare att
amerikanska advokatbyråer
tecknar ansvarsförsäkringar för
att skydda sig mot it-relaterad
brottslighet, rapporterar det
amerikanska advokatsamfundets tidskrift, ABA Journal.
Advokater hanterar en mängd
känsliga personuppgifter,
om klienter och andra, inom

ramen för sin affärsverksamhet.
Informationen kan lätt hamna
i orätta händer om någon obehörig får tillgång till advokatens
bärbara dator, mobiltelefon
eller Ipad.
Går känsliga uppgifter
förlorade kan det leda till att
advokaten blir stämd eller
bötfälld, eller förlorar sitt goda

rykte. Det är anledningen till att
amerikanska advokatbyråer i
allt större utsträckning tecknar
försäkringar för att skydda sig
mot it-brottslighet, något som
redan är vanligt i många andra
branscher.
Läs mer på www.abajournal.
com eller på Advokatsamfundets webbplats.
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Tre i Norge dömda
enligt ny terrorlag
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Reportage Turkiet
KONFLIKT MED
SVÅRA MOTSÄTTNINGAR
Sedan början
av 2000-talet
har det islambaserade liberala
Rättvise- och
utvecklingspartiet (AKP)
dominerat turkisk politik. Efter
partiets tredje
valseger 2011
har det kommit
att anklagas för
att bli allt mer
auktoritärt. Det
religiösa inslaget
i AKP innebär
en markant avvikelse från det
sekulära arvet
som kännetecknat landets styre
under större delen av 1900-talet. AKP har
återkommande
hamnat i konflikt
med militären,
rättsväsendet,
den statliga byråkratin och de
etablerade partierna som förvaltat det sekulära
arvet och som
misstänker AKP
för att försöka
smygislamisera
Turkiet.
Valet i Turkiet
som avgjordes
i början av juni
blev ett nederlag
för president
Erdoğans dröm
om ett presidentstyre. AKP
tvingas nu istället att regera i
minoritet.
Källor: Utrikespolitiska
institutet, Utrikesdepartementet

Turkiet går en oviss
framtid till mötes där
rättsstatens roll är
allt annat än tryggad.
14

Advokaten Nr 5 • 2015

Reportage Turkiet

Turkiet vid vägskäl
Den turkiska advokatkåren agerar vakthund för att skydda den turkiska rättsstaten som är hårt ansatt av landets politiska ledning. Det pågår en maktkamp med
en oviss utgång mellan regeringen och advokatkåren.
TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

D

en inrikespolitiska scenen i
Turkiet är mycket komplex.
Starka krafter vill vrida samhället i islamistisk riktning. Företrädarna för att stat och religion ska skiljas åt och att staten ska vara sekulär
kämpar i hård motvind. En av de viktigaste förkämparna för rättsstaten och
dess institutioner är advokatkåren.
Och en av de allra starkaste rösterna
bland advokaterna är Istanbuls advokatsamfund som representerar cirka
33 000 advokater av landets 80 000
advokater. Turkiets regering och Istanbuls advokatsamfund har hamnat på
kollisionskurs och utgången är oviss.
Aydeniz Alisbah Tuskan, advokat,
skattmästare och styrelseledamot i Istanbuls advokatsamfund, är djupt bekymrad över tillståndet och tendenserna i dagens Turkiet. Enligt henne
angrips de olika advokatsamfunden
liksom advokaterna häftigt av den politiska ledningen i Turkiet.
– Under senare år har advokater och
advokatsamfunden tvingats att kämpa
emot rättsstridigheter i hela Turkiet.
I hela landet angrips advokater och
advokaternas roll ifrågasätts av regeringen och politiker. Vi som advokater
och advokatsamfunden attackeras av
politiska makthavare, säger Aydeniz
Alisbah Tuskan som tillägger att Istanbuls advokatsamfund är extra utsatt
eftersom det representerar så många
advokater och inte tvekar att uttala sig
i centrala rättspolitiska frågor.
– De uttalanden som Istanbuls advokatsamfund och dess ordförande gör
uppmärksammas nogsamt av Turkiets politiska ledning. Landets president har i en rad uttalanden gjort ordföranden i Istanbuls advokatsamfund
till måltavla. Samtidigt noterar vi att vi
har ett starkt stöd från det civila samAdvokaten Nr 5 • 2015

hället, säger Aydeniz Alisbah Tuskan
som konstaterar att med jämna mellanrum kritiseras Istanbuls advokatsamfund för att vara politiserat.
– Men det är vi inte. Vi är inte emot
olika politiska åsikter i sig. Utan vi vill
skydda rättsstaten, och då den attackeras kritiserar vi dem som angriper
den, förtydligar hon.
cengiz yaka, advokat och styrelseledamot av Istanbuls advokatsamfund,
konstaterar att landets politiska ledning ser sitt agerande som legitimt
och att det inte strider mot de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.
– När det gäller turkiska advokater
och Istanbuls advokatsamfund så anser regeringen att vi har en hållning
som är emot den politiska makten i

Aydeniz Alisbah
Tuskan, advokat,
skattmästare och
styrelseledamot i
Istanbuls advokatsamfund.

Advokatsamfundets
styrelse mötte Istanbuls advokatsamfund i april 2015.

Turkiet. Och det är därför regeringen
inte erkänner advokaternas röst och
inte heller lagen som sådan, säger han
och tillägger:
– Istanbuls advokatsamfund är den
starkaste rösten mot regeringens olika
typer av rättsstridiga ageranden och
olagligheter. Och vi är den enda organisationen som på allvar vidtar åtgärder mot det som äger rum i Turkiet.
Det är därför som den politiska makten hela tiden vidtar olika åtgärder
mot advokatkåren och advokatyrket.
regeringens kamp mot Istanbuls advokatsamfund illustreras med all tydlighet av att det för närvarande pågår
tre brottmålsprocesser mot Istanbuls
advokatsamfunds ledamöter. Aydeniz
Alisbah Tuskan berättar att det inte
handlar om att advokaterna inte fullgör sina uppdrag. Utan det handlar
om ett uttryck för ett politiskt ställningstagande mot Istanbuls advokatsamfund, betonar hon.
I ett av målen är styrelseledamöter
för Istanbuls advokatsamfund åtalade
för att de ska ha försökt påverka en

»
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domstol, enligt åtalet. Bakgrunden
Flera advokater engagerade sig för
var en rättegång där domaren och
att kunna hjälpa till med att lösa gissdomstolen inte, enligt advokaterna,
lansituationen. Men i stället för att
gav försvaret tillräcklig möjlighet att
tackas fick advokatkåren kritik och
föra sin talan och domstolen lyssnade
skuldbelades av politiska makthavare
inte heller till vad olika vittnen eller
för att indirekt ha möjliggjort för terde tilltalade berättade. Ledningen för
roristerna att genomföra sitt attentat.
Istanbuls advokatsamDet har nu framförts
fund begav sig då till den
krav att advokaterna,
aktuella domstolen och
men inte åklagare och
”Jag vill särskilt
begärde att rättegången
domare, ska visiteras
tacka Anne Ramskulle genomföras på
vid domstolentréerna.
berg och Sveriges
ett rättvist sätt. Men det
Och det är något som
advokatsamfund
hela slutade med ett
för det stöd som ni bekymrar advokaterna
brottmålsåtal mot advohar givit oss under allvarligt.
katsamfundets styrelse.
– Domare,
åklagare
brottmålsprocesMålet är nu i högsta inoch
advokater
är likserna mot oss.”
stans och väntar på ett
värdiga aktörer i rättsAydeniz Alisbah Tuskan
avgörande.
processen. Det betyder
att vi måste behandlas
det terrorattentat som genomfördes
likvärdigt, säger Aydeniz Alisbah
i slutet av mars i år i en domstol i IsTuskan.
tanbul, då en åklagare togs som gissTill bilden hör att åklagare och dolan och sedan dödades, har också lett
mare till skillnad från advokater har
till att advokatkåren fått ytterligare
rätt att vara beväpnade i rättssalen. Vilkritik från regeringen. Vid attentatet
ket advokaterna menar visar på att de
tog sig terroristerna in i domstolen geinte betraktas som likvärdiga parter.
nom att ta på sig de typiska advokatdräkter som de turkiska advokaterna
metin uracin, advokat och ansvarig
använder. I samband med polisens
för internationella relationer vid Isstormning dödades alla attentatsmäntanbuls advokatsamfund, varnar för
nen medan åklagaren skadades så
dagens utveckling. Han anser att Tursvårt att han senare avled.
kiet är på väg att förvandlas till en po-

Cengiz Yaka, advokat och styrelseledamot i Istanbuls
advokatsamfund.

Metin Uracin, advokat och ansvarig för
internationella relationer vid Istanbuls
advokatsamfund.

lisstat där skyddet för den personliga
integriteten allt mer urholkas. Lagarna stärks för vad polisen har rätt att
göra mot medborgarna, vilket innebär stora risker för godtyckliga anhållanden. Uracin liksom hans kolleger
betonar omvärldens betydelse för att
bromsa den negativa utveckling de
ser i dagens Turkiet.
Det internationella stödet är mycket betydelsefullt för den turkiska advokatkåren. Under brottmålsprocesserna har de turkiska advokaterna
upplevt att de fått en stark internationell uppbackning.
– Jag vill särskilt tacka Anne Ramberg och Sveriges advokatsamfund
för det stöd som ni har givit oss under
brottmålsprocesserna mot oss, säger
Aydeniz Alisbah Tuskan och tillägger
att hon glädjer sig åt att Istanbuls advokatsamfund tilldelats CCBE:s människorättspris i fjol eftersom det ger
den turkiska advokatkåren ökad legitimitet.
Aydeniz Alisbah Tuskan oroar sig
för att Turkiet ska förvandlas till att
bli ännu ett land i raden av fundamentalistiska muslimska stater. För
att förhindra det anser hon att Turkiet
behöver mycket nära relationer med
EU och de europeiska länderna i stället för att isoleras från Europa. n

ADVOKATER I TURKIET
Istanbuls advokatsamfund, som är
ett av de största i världen, har cirka
33 000 advokater.
Det finns totalt 81 advokatsamfund i Turkiet och cirka 80 000
advokater.
Majoriteten är enmansbyråer.
Det finns en tydlig trend att yngre

advokater väljer att arbeta på stora
advokatbyråer.
Istanbuls advokatsamfund bedriver en omfattande pro bonoverksamhet. Till exempel har man
nio mottagningskontor där man
ger allmänheten rättslig rådgivning
gratis. Förra året fick man in sexton

tusen ansökningar om rådgivning.
Åttio procent av ansökningarna rörde skilsmässor. Tre tusen rörde våld i
nära relationer (domestic violence).
De turkiska domstolarna är
mycket stora och rymmer förutom
ett stort antal rättssalar även restauranger, banker och affärer. Vid

domstolsentréerna skannas advokaternas väskor och de måste även
passera så kallade magnetbågar.
Detta är något som åklagare och
domare inte behöver göra. Åklagare och domare har rätt att bära
vapen i rättssalen till skillnad från
advokater.

CHRISTIAN ÅHLUND, ILAC:

”Rättsstaten är i fara”
Christian Åhlund, avgående generalsekreterare för Ilac, International Legal Assistance Consortium,
är djupt oroad över utvecklingen i
Turkiet.
– Det är uppenbart att rättsstaten
är i fara och att presidenten tar
allt mer av makten. Det finns vissa
likheter mellan utvecklingen i Ryss16

LÄS MER
Månadens
advokat
– sidan 50

land och Turkiet, säger Christian Åhlund.
Han konstaterar att det visas allt
mindre tolerans mot oppositionella,
till exempel kan man se en ökad brutalitet för att slå ner demonstrationer.
– Det är uppenbart att rättsstaten i
Turkiet är i fara. Det som händer i landet är ett tecken på att EU har blivit
mindre intressant för Turkiet, annars

skulle inte landets ledning agera på
det sätt som den gör, säger Christian
Åhlund och tillägger:
– Tidigare har Turkiet strävat mot
att komma med i EU och då har frågor
om mänskliga rättigheter och rättsstatens institutioner varit viktiga. Nu
är det uppenbart att landets ledning
har nedprioriterat dem och har andra
prioriteringar i stället. n
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Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 5–6 november 2015
Konferens • Bankett • Inspiration
Huvudtalare:
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

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

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

Petra Marklund
underhåller på
banketten i
Vinterträdgården
den 5 november

Rabatt vid anmälan
senast 22 juni
– endast 5 500 kr
inklusive bankett

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.

Reportage Barnrättsseminarium

Seminariet om barnets rätt att bli hörd, som hölls i Advokatsamfundets lokaler i slutet av maj, samlade omkring 40 deltagare.

”Artikel 12 i barnkonventionen
bör omtolkas”
Ett barn i en rättsprocess bör få sin vilja igenom, förutsatt att det inte innebär
någon betydande skada för barnet, föreslår Aiofe Daly, universitetslektor i juridik.
TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON
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nligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter,
även kallad barnkonventionen,
har varje barn rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som
rör barnet. Enligt samma artikel ska
barnets åsikt beaktas i förhållande till
barnets ålder och mognad.
– Jag tror att alla är eniga om att
genom artikel 12 stadgades för första
gången i internationell rätt principen
om att barn ska höras. Artikel 12 har
haft stor betydelse för jurisdiktioner
runt om i världen och för hur vi ser på
barn – det är inte längre acceptabelt
att fatta beslut om barn på samma sätt
som tidigare, sade Aoife Daly, universitetslektor i juridik vid University of
Liverpool, under ett seminarium om
barnets rätt att bli hörd anordnat av

18

Barnrättscentrum vid Stockholms
universitet.
Under seminariet konstaterade
Aoife Daly att barnet visserligen har
rätt att bli hörd enligt artikel 12, vilken
vikt som läggs vid barnets åsikter är
däremot en fråga som inte har utretts.
Hennes bild är att barn vars åsikter går
emot den i samhället rådande uppfattningen om hur saker och ting ska
vara sällan beaktas. Större vikt läggs
dessutom vid äldre barns vilja, helt i
enlighet med barnkonventionen.
– Det är svårt att veta om yngre
barns vilja ignoreras enbart därför att
de är unga, sade Aoife Daly.
enligt en skotsk studie kan barns sätt
att uttrycka sin vilja delas in i två huvudgrupper – konsekventa, bestämda
Advokaten Nr 5 • 2015

Reportage Barnrättsseminarium
Aoife Daly har föreläst och publicerat ett stort
antal artiklar om barnets rättigheter, särskilt
barnets rätt att höras, vilket också var ämnet
för hennes doktorsavhandling.

Barn vars åsikter inte överensstämmer med
den gängse uppfattningen får sällan sin vilja
igenom i rättsprocesser.

”Domarna tog större hänsyn
till tydligt formulerade åsikter.
Oro och ambivalens beaktades
inte särskilt mycket – trots att
det är normala reaktioner för
ett barn i samband med till
exempel en skilsmässa, där en
förälder lämnar hemmet.”
och tydliga åsikter samt mindre tydligt uttryckta uppfattningar.
– Domarna tog större hänsyn till
tydligt formulerade åsikter. Oro och
ambivalens beaktades inte särskilt
mycket – trots att det är normala reaktioner för ett barn i samband med
till exempel en skilsmässa, där en förälder lämnar hemmet.
Enligt rättspraxis i England och Wales ska beslut som rör ett barn fattas
med barnets bästa för ögonen.
– Men vissa beslut fattas enbart därför att personen i fråga är ett barn,
sade Aoife Daly.
Därefter presenterade hon tre exempel där hänsyn inte har tagits till
barnets vilja, just därför att personerna i fråga är barn.
Daniel, 9 år, kom till Irland från PoAdvokaten Nr 5 • 2015
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”Det är svårt att veta om yngre barns vilja ignoreras bara därför att de är unga”, sade Aoife Daly.

len för två år sedan med sin mamma.
Han tvingas återvända till Polen, där
hans morfar har vårdnaden om honom, trots att han inte vill.
Erick, 15 år, bor i fosterhem, eftersom en domstol har bedömt att hans
mamma inte kan ta hand om honom.
Själv vill han bo hos sin mamma och
är redo att genom en videoupptagning vittna om det i domstol.
Clare, 11 år, har frånskilda föräldrar.
Hon tvingas träffa sina pappa regelbundet trots att hon i flera år har förklarat att hon inte vill besöka honom.
Något våld i hemmet förekommer
inte.
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”Att låta
barnen fatta
beslut om
allt som rör
dem gynnar
inte barnens
rättigheter
heller.”
Aoife Daly hälsas
välkommen av
Pernilla Leviner från
Barnrättscentrum
vid Stockholms
universitet.

– Det finns en föreställning om att
barn i sådana här fall inte ska få som
de vill, därför att de kommer vinna
på det i längden. Om Clare inte fortsätter att besöka sin pappa riskerar
hon att förlora kontakten med honom
för gott, sägs det. Men det finns stöd
för att sannolikheten är stor att ett
barns förhållande till sina föräldrar
blir mycket bättre om en domstol inte
tvingar dem till umgänge, sade Aoife
Daly.
aoife daly anser att artikel 12 i barnkonventionen, som trädde i kraft
1990, bör omtolkas i ljuset av moderna uppfattningar om barns rättigheter
och utveckling. Hon föreslår bland annat att principen om barnets bästa ska
ersättas av en åsikts- och intresseprincip med en presumtion för att barnets
åsikter ska styra besluten.
– Enligt artikel 12 ska vederbörlig
vikt fästas vid barnets åsikter. Innebörden av det bör vara att barnet får
sin vilja igenom, förutsatt att det inte
är uppenbarligt skadligt för barnet.
Vi tar på så sätt barnens självbestäm-

mande på större allvar än i dagens
rättssystem. Jag tror att det skulle göra
barnen och deras förmåga att fatta beslut större rättvisa.
Aoife Daly betonade samtidigt att
barn som inte vill fatta beslut inte ska
pressas till det.
– Att låta barnen fatta beslut om allt
som rör dem gynnar inte barnens rättigheter heller, avslutade Aoife Daly.
därefter följde en frågestund. En
fråga rörde förhållandet mellan å ena
sidan principen om barnets bästa och
att vederbörlig vikt läggs vid barnets
åsikter och å andra sidan föräldrarnas rätt till att ha vårdnad om sina
barn. Där konstaterades att det finns
en konflikt. En fråga handlade om att
barn och deras förmåga bedöms olika
inom olika rättsområden.
– Inom straffrätten är barn i England
ansvariga för sina handlingar från det
att de är mellan sju och tio år. Inom
familjerätten behandlas barn däremot
som att de inte kan fatta några beslut
alls. Det är ett hyckleri, sade Aoife
Daly. n
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GÄSTKRÖNIKÖR
MONA SAHLIN

Vi är trots allt mer människor
vad är det för mekanism som så ofta gör att vi människor
alltid skall få det till att det onda kommer utifrån? Från
någon annan. Från något annat land. Något som inte är
som vi. Tror vi …
Att följa debatten om köttproduktion i Europa är ett
sådant exempel. Alla länder vill ha märkning som gör att
vi kan vara säkra på att bara köpa ”vår boskap”. Irländare
vill bara äta irländskt. Inte svenskt! Och vi vill bara äta
svenskt. Inte irländskt! Har det med djuretik och miljömedvetande att göra? Eller en nationalism som egentligen
är djupt problematisk?
Och de som reser till terroristorganisationen ISIS för att
delta i terrorism – är de alltid från ”andra länder”? Vilket
gör att flera tycker att vi ”borde ta deras pass”. Även om
de bara har ett pass. För att de faktiskt är en del av oss.
Inte utifrån. Inte några konstiga andra. Från oss.
så många länder har just denna debatt. Så många, från så
olika länder, ser alltid de resande till ISIS som komna från
någon annanstans. Inte från det som definieras som ”oss”.
Eller ”vi”. Har det med reellt antiextremistiskt arbete att
göra? Eller är det ett uttryck för en nationalism som egentligen är djupt problematisk?
Att följa debatten om den växande terrorismen i Syrien
och Irak och de allt fler resande från allt fler länder, är ett
sådant exempel. Det har med många orsaker att göra. Med
utanförskap och fattigdom. Men inte bara det. Också med
22

religion och fanatism och makt och politik och pengar.
Men knappast med etnicitet! Aldrig det! Ändå är det precis
där debatten ofta hamnar. I fler länder än Sverige.
Vad är det för mekanism som gör att vi så ofta ser hudfärgen som relevant när det handlar om en ”Mohamed”,
men att hudfärgen på Anders Behring Breivik inte anses
spela någon roll för hans terrordåd i Norge? Vilket det
förstås inte har i något av fallen.
jag har funnits i politiken i många år och en stor del av
mitt liv. Allt jag har gjort är jag inte stolt över. Men mycket
är jag glad över att få ha varit en del av. Kampen för homosexuellas rättigheter är ett sådant exempel.
Men i dessa dagar tänker jag allt mer på en annan sak
som nu ifrågasätts i vårt land och som diskuteras i många
fler. Nämligen möjligheten att ha dubbelt medborgarskap.
En politisk reform som till exempel Kent Ekeroth tycker
är djupt felaktig och borde avskaffas. Men jag tycker det är
bland det viktigaste jag gjort.
så här tänker jag: Jag gör skillnad på att vara en traditionell nationalist. Jag älskar Sverige och vet att detta är min
hembygd och mina rötter. Men jag ser inte detta som en
uteslutande känsla. Och aldrig som något som har med
hudfärg eller etnicitet eller födelseort att göra. Aldrig!
Jag är övertygad om att man kan älska två länder. Att
man kan ha sina rötter i ett land och slå rot i ett annat. Att
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än vad vi är just svenskar
det till och med är viktigt och avgörande för möjligheterna
till integration och till att leva som en hel människa. Att
lojalitet och kärlek till ett land handlar om värderingar
och tillhörighet och respekt för olikheter.
Av dessa skäl är jag så stolt över våra möjligheter att ha
två medborgarskap, och har de senaste åren kommit att
inse mer och mer hur viktigt det är just i den tid vi lever i
nu.
när terrorns och intoleransens ideologier flyger ohämmat över nationsgränser, så måste dess motsatser göra det
ännu oftare och ännu mer uthålligt. Mänskliga rättigheter
och respekt och tolerans måste bära upp såväl nationell
stolthet som globala frågor. Vi är trots allt mer människor
än vad vi är just svenskar.
Att vara svensk-amerikan är för många här något att
vara stolt över. Det är min dotter och ett barnbarn till exempel. Men det är samma stolthet vi skall känna över att
vi kan vara svensk-kurder eller svensk-finnar eller svensksomalier. Två ursprung. Minst! Flera länder att älska och
vara del av. Fler medborgarskap att vårda och ta hand om.
Fler influenser och erfarenheter att bygga det nya runt.
så det funderar jag allt oftare på. Att identitet och tillhörighet måste vara något större än en ”nationalitet”. Att terrorn inte försvinner från något land bara vi ”tar passen”
från några. Eller tar bort ett medborgarskap från andra.
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”Jag är övertygad om att man kan älska två länder.
Att man kan ha sina rötter i ett land och slå rot i ett
annat. Att det till och med är viktigt och avgörande
för möjligheterna till integration och till att leva som
en hel människa.”

Terrorn bekämpas med lagar och rättssamhälle, med
straff, med förebyggande, med klok utrikespolitik, med
bekämpande av fattigdom och rasism, med kamp mot
religiös fanatism och mot radikalisering. På lika villkor.
För alla.
Mona Sahlin
Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
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Fokus 20 år med EU-rätten och Europakonventionen
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Fokus 20 år med EU-rätten och Europakonventionen
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I år är det 20 år sedan Sverige blev medlem i EU och EU-rätten
blev en del av svensk rätt. Det är lika länge sedan Europa
konventionen fick ställning som lag i Sverige. Både Europa
domstolen och EU-domstolen är okända för många – trots
att de kan få stor inverkan på människors vardag. Dessutom
blandas domstolarna ofta ihop. Möt de svenska domarna i
domstolarna – Helena Jäderblom, Carl Gustav Fernlund och
Carl Wetter samt Sveriiges första generaladvokat Nils Wahl –
som beskriver en komplex och dynamisk värld.
TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: KAMILLA KVARNTORP, TT-BILD MED FLERA
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Fokus 20 år med EU-rätten och Europakonventionen

å Avenue de l’Europe, mitt i EU-kvarteren i
avgörande är att domstolen i stor utsträckning ägnar sig
franska Strasbourg, ligger Europeiska domstoåt fel saker, anser Elisabet Fura. Som exempel anger hon
len för mänskliga rättigheter – även kallad Europade långa handläggningstiderna i Italien, där det kan ta
domstolen. Hit kan privatpersoner, organisationer och
upp till 15 år att få en dom. Europadomstolen konstaterar
grupper av enskilda vända sig med klagomål mot en stat
då en kränkning av Europakonventionen och den italienom de anser att deras fri- och rättigheter, enligt Europaska staten döms att betala ut ett skadestånd till den som
konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna,
har fått vänta på ett avgörande.
har blivit kränkta.
– Det är enkla beslut att fatta, men det innebär också en
Domstolens huvuduppgift är att övervaka att Europaadministration som tar fokus och resurser från det som
konventionen efterlevs. Huvudansvaret för arbetet har
domstolen verkligen behöver göra, avgöra riktigt allvarEuropadomstolens 47 domare, en för varje land som har
liga kränkningar, säger Elisabet Fura.
ratificerat Europakonventionen.
Hon hör till dem som anser att Europadomstolen borDomstolens stora utmaning är att få ner överbalande bli en konstitutionell europeisk domstol för mänskliga
serna. I april 2015 väntade 64 000 mål på ett avgörande.
rättigheter – bland annat för att få ner målbalanserna.
– Det handlar om människor som normalt har fått sin
– Finns det ett prejudikat kan domstolen skicka tillmänskliga rättighet kränkt. Att
baka målet till de högsta domåren går utan att det händer
stolarna i respektive land och
något i Strasbourg är väldigt besäga att liknande mål redan har
klagligt, säger Ulf Bernitz, proavgjorts, ni får ta hand om det.
fessor i europeisk integrationsDet är dags för de 47 staterna
rätt vid Stockholms universitet.
att sätta sig ner och bestämma
– Bland de här målen finns
vilka regeländringar som krävs
riktigt allvarliga kränkningar.
för att domstolen själv ska kunSå många som 10 000 mål rör
na avgöra vilka klagomål domförsvinnanden och tortyr. Måstolen ska ta upp, säger hon.
len är kommunicerade och
De stora målbalanserna till
klara för avgörande men ligtrots har det skett en märkbar
ger och väntar. Människor hin- Europadomstolen i Strasbourg prövar om Europarådets 47
förbättring sedan i september
ner dö innan de får rätt. Det är medlemmar lever upp till sina åtaganden enligt Europa2011 när läget var som värst och
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.
inte acceptabelt, säger Elisabet Huvudansvaret för arbetet har domstolens 47 domare, en
domstolen hade 160 000 oavFura, chefs-JO och domare i Eu- för varje land som har ratificerat konventionen.
gjorda mål.
ropadomstolen vald för SveriENSAMDOMARE
ges räkning under perioden 2003–2012.
Det finns flera olika delförklaringar till den kraftiga
Hela sex av tio klagomål till Europadomstolen gälminskningen av balanserna.
ler Ukraina, Italien, Ryssland och Turkiet. De ukrainska
En viktig förklaring är att ett system med ensamdomaklagomålen handlar främst om problem med straffrättsre har införts. Mål som inte hör hemma i domstolen kan
processen, som till exempel att misstänkta misshandlas
nu avvisas av en domare i stället för tre som tidigare var
under polisförhör. De italienska målen rör ofta långsam
fallet. Hit hör klagomål som inte har kommit in till Eurohandläggning. Många ryska mål handlar om dåliga fängpadomstolens kansli inom sex månader från det att den
elseförhållanden, medan klagomålen mot Turkiet främst
högsta instansen i hemlandet har meddelat det slutliga
rör yttrandefrihetsfrågor – människor med obekväma
avgörandet.
åsikter fängslas.
Advokatsamfundet är kritiskt till bruket av enmansdoEn viktig anledning till att så många mål väntar på ett
EUROPADOMSTOLEN
Europadomstolen, som är en del av
Europarådet, ligger i Strasbourg i
Frankrike och inrättades 1959.
Domstolen kan pröva om Europarådets 47 medlemmar lever upp
till sina åtaganden enligt Europa
konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna, även
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kallad Europakonventionen och
EKMR.
En privatperson som inte anser att
en stat har respekterat hans eller
hennes mänskliga rättigheter kan
vända sig till domstolen. Men den
som vill klaga till Europadomstolen
måste först ha försökt att få rättelse

i landet där kränkningen har skett
genom att föra sin sak till högsta
instans – i Sverige till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.
En privatperson kan inte väcka
talan mot en annan privatperson i
domstolen.

Domstolens avgöranden är
rättsligt bindande för den berörda
staten.
Europakonventionen antogs 1950.
Sedan 1995 gäller konventionen
som svensk lag.
Fakta: Allt om juridik,
Europadomstolen
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ELISABET FURA,
CHEFS-JO OCH
DOMARE
I EUROPADOMSTOLEN
2003–2012

mare. Samfundet anser att det är negativt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att enskilda domare nu har befogenhet
att avvisa eller avskriva klagomål.
Helena Jäderblom, som efterträdde Elisabet Fura som
domare vald för Sveriges räkning 2012, har förståelse för
kritiken men är ändå positiv till systemet med ensamdomare.
– Det är självklart mer rättssäkert om tre domare bedömer om ett ärende har kommit in inom sex månader eller inte. En ensamdomare kan göra misstag. Men man får
ställa det mot den rättssäkerhet som följer av att vara en
effektiv domstol som lägger tid och energi på de mål som
kräver lite mer. Det är inte så rättssäkert när mål blir liggande i skåp i åratal heller, säger hon när vi träffas i hennes arbetsrum i domstolen en morgon i slutet av mars.
Själv är hon ensamdomare i mål från Serbien, BosnienHercegovina och Montenegro. Under en månad kan det
röra sig om flera hundra mål. Oftast är det ärenden som
det går snabbt att ta ställning till.
– Många vänder sig hit och hävdar att de inte har fått en
rättvis rättegång hemma. Men egentligen är de missnöjda
med utgången och försöker därför överklaga domen till
Europadomstolen. Men vi är ju ingen fjärdeinstans. Vi
ska se om det har förekommit oegentligheter under rättegången, säger Helena Jäderblom.
Innan hon får ett ensamdomarmål har det förberetts av
jurister från de berörda länderna, som i en kortfattad pm
beskriver det på engelska för henne.
– Jag förstår inte språken i länderna och kan inte läsa
akterna, så jag måste förlita mig på vad juristerna som
bereder målen skriver. Om något verkar konstigt för jag
en diskussion med de nationella juristerna. Känner jag
mig osäker på om ett mål verkligen ska avvisas kan jag
Advokaten Nr 5 • 2015

hänskjuta det till en större konstellation med tre eller sju
domare, säger hon.
NYA MÅL PRIORITERAS

En annan anledning till den kraftiga minskningen av
balanserna är att domstolen nu snabbt försöker beta av
alla nya mål som kommer in. Överbalanserna i mål som
handläggs av enskilda domare är nu i stort sett borta. Och
inom en period på mellan åtta och tio år bedöms domstolen ha en rimlig balans på mellan 30 000 och 40 000
mål. Ensamdomarmål ska då handläggas inom sex månader och övriga ärenden inom tre år.
Men i dagsläget finns två stora grupper om vardera
drygt 30 000 mål, där handläggningstiden i enstaka fall
kan vara upp till hela 10 år. Dessa målgrupper måste
minska kraftigt.
I den ena stora gruppen ärenden som väntar på ett
avgörande finns de mer komplexa målen som måste
handläggas i detalj. För att kunna tackla dem behöver
domstolen under en övergångsperiod på åtta år anställa ytterligare 40 jurister. I den andra stora målgruppen
finns ärenden där Europadomstolen har avkunnat dom
och fällt en stat, utan att staten har vidtagit nödvändiga
åtgärder för att rätta till problemet.
– Gör medlemsstaterna inte något åt problemen får vi
in nya mål varje dag som gäller samma sak. Det är ett
stort problem, säger Erik Fribergh, generalsekreterare
för Europadomstolens sekretariat sedan tio år. Hans viktigaste uppgift är att hitta effektiva arbetsmetoder, bland
annat för att få ner överbalanserna.
DOMARNA FÖLJS OFTAST

Europadomstolen har ingen makt att verkställa domar.

Elisabet Fura ser
många paralleller mellan sitt
nuvarande arbete
som chefsjustitieombudsman och
domartjänsten i
Strasbourg.
I Europadomstolen är domarnas
uppdrag att se om
en stat genom sina
domstolar, poliser,
lärare, sjukhuspersonal och andra anställda har respekterat de krav som
Europakonventionen
ställer.
– Man tittar mer
på formen än på
innehållet i en dom.
JO tar inte heller
ställning till om
ett beslut var rätt i
sak. Vi uttalar oss
om på vilken laglig
grund ett beslut
har tagits. Har det
formella regelverket
respekterats är det
okej utifrån ett JOperspektiv. Har inte
regelverket respekterats kritiserar JO.
På så sätt är uppgifterna väldigt lika,
säger Elisabet Fura,
som var advokat tills
hon blev domare i
Europadomstolen.
Hon var även ordförande i Sveriges
advokatsamfund
1999-2001.
En stor skillnad
är att Europadomstolen är just en
domstol, domarna
uttalar sig om de
mål som parterna
presenterar. JO kan
själv initiera utredningar.
– Det är jättespännande att kunna
göra det. En annan skillnad är att
som JO uttalar jag
mig i eget namn. I
Strasbourg dömer
domarna kollektivt,
om det inte är endomarmål, säger
Elisabet Fura.
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HELENA JÄDERBLOM, DOMARE VALD FÖR SVERIGES RÄKNING I EUROPADOMSTOLEN
Helena Jäderblom hade arbetat ett
år i Högsta förvaltningsdomstolen
när hon för 2 1/2 år sedan fick en
förfrågan från regeringen om hon

var intresserad av att kandidera till
domarposten i Europadomstolen.
Hon var då en av tre svenska kandidater och den som Europarådets

parlamentariska församlings slutligen valde.
– Jag hade ett drömjobb. Men jag
har jobbat mycket med Europafrågor

tidigare. Jag blev glad och smickrad
över att bli tillfrågad och visste att
jag skulle ångra mig om jag sade nej,
säger Helena Jäderblom.

Om det fortsätter att komma in samma slags klagomål
mot en stat, trots en tidigare fällande dom, tolkar domstolen det som att landet i fråga inte har följt domslutet.
Om så är fallet kan Europarådets ministerkommitté utöva
påtryckningar.
– Ministerkommittén tar upp frågan med det berörda
landet på varje möte där mänskliga rättigheter behandlas. På sikt brukar domarna så gott som alltid följas. Det
är en sorts utmattningstaktik från kommitténs sida, säger
Erik Fribergh.
Ministerkommittén kan också utesluta ett land ur Europarådet och därmed Europadomstolen, men det förekommer aldrig.
– Om man utesluter ett land tar man ifrån sig alla möjligheter att påverka landet, säger Erik Fribergh.
Enligt Europakonventionen ska domarna fastslå om en
kränkning har skett. Konstateras en kränkning döms staten att betala ut skadestånd till den som har blivit kränkt.
Det är inte domstolens uppgift att avgöra på vilket sätt
en dom ska verkställas. Men på senare tid har det, med
medlemsstaternas goda minne, utvecklats en praxis där
domstolen förordnar om just verkställigheten av domar.
– Personligen tycker jag att det är lite bekymmersamt.
Att konstatera en kränkning och i domskälen beskriva
problemet är en sak. Men att i domslutet förordna om
hur en kränkning ska repareras, när det är en domstol för
fastställandetalan och inte för fullgörandetalan, tycker
jag inte är bra juridiskt, säger Helena Jäderblom.
Elisabet Fura betonar också att Europadomstolen bör
vara försiktig med att ge konkreta instruktioner om hur
en medlemsstat ska lagstifta. En lagstiftning som passar i
ett land passar inte självklart i ett annat.
– Det är inte domstolens kompetens. Domstolens uppgift är att säga att er lagstiftning strider mot konventionen. Gör om. Domstolens uppgift är inte att tala om hur
lagstiftningen ska utformas, säger hon.
STOR KAMMARE

Europarådets 47 medlemsländer är indelade i sektioner
i domstolen. Helena Jäderblom ansvarar tillsammans
med nio andra domare för den sektion som handlägger
mål som rör Sverige, Tyskland, Frankrike, Ukraina, Slovenien, Tjeckien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg och
Malta. I mål där det finns en etablerad praxis, vilket är
det vanligaste, är tre domare i sektionen med och dömer. Det händer även att domarna i sektionen dömer i
en kammarsammansättning om sju domare. Kommunikationen domarna emellan sker oftast skriftligen. En av
domarna är referent och föredrar målet för de andra – av
Europakonventionen följer att det oftast är den domare
som kommer från det land som målet gäller. Anledningen är att den nationella domaren anses kunna förklara
omständigheterna kring målet bäst.
28
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– Nackdelen är att man inte ser målet med kritiska
ögon, att man blir hemmablind, säger Ulf Bernitz.
Carl Fredrik Bergström, professor i EU-rätt vid Uppsala
universitet, tycker också att det är märkligt att referenterna kommer från det land målet berör och lyfter fram
risken för jäv.
Ett mål kan också avgöras i stor kammare med 17 domare, det brukar inträffa en eller två gånger per månad.
Antingen kan domarna i en sektion hänskjuta ett mål till
storkammaren, därför att de tycker att det är principiellt
viktigt, eller så kan en part som har förlorat ett mål begära att det tas upp i storkammaren. Till storkammaren
lottas domarna så att det blir en jämn spridning vad gäller vilka länder domarna kommer ifrån och ländernas
storlek. Om ett svenskt mål tas upp i storkammaren finns
alltid den svenska domaren med i
sammansättningen, för att kunna
förklara hur saker och ting fungerar i Sverige. Men till skillnad från
mål som avgörs i kammare med tre
domare är den nationella domaren
aldrig referent i storkammaren.

nas olika sätt att bedöma en sak. Ibland kan domarna
inte komma överens. Då kan de skriva sig skiljaktiga. Det
tycker jag är bra, säger Ulf Bernitz.
Däremot framgår det inte av en dom från Europadomstolen vilken domare som har varit referent.
– Det skrivs inte ut av hänsyn till domarnas säkerhet.
Om det är känt vem som är ansvarig för ett mål kan den
personen bli utsatt för påverkningsförsök, säger Elisabet
Fura.
Förutom att få ner överbalanserna tror Helena Jäderblom och Elisabet Fura att en utmaning de kommande
fem–tio åren blir att rekrytera kompetenta domare.
Domarnas mandattid är nio år. De betalar ingen skatt
och får ut motsvarande ungefär 130 000 kronor i månaden.
– Det är bra villkor men inget
fantastiskt. Många domare och
advokater tjänar bättre på hemma
plan. Jag tror att många tackar nej
av ekonomiska skäl och av familjeskäl. De som kommer hit har ofta
en partner som kanske inte kan hitta ett arbete. Man funderar på om
SVERIGE ANMÄLS OFTA
det är realistiskt ekonomiskt, säger
Sverige anmäls relativt ofta i förHelena Jäderblom.
hållande till sin folkmängd. Under
Även Elisabet Fura vittnar om att
perioden 1959–2014 meddelades
domartjänsterna inte är hett efterHelena Jäderblom
138 domar där Sverige var part. I
traktade av alla.
knappt hälften av fallen, 56, fann
– Jag kan tänka mig att en del är
domstolen att Sverige hade brutit mot en eller flera artikrädda för att de är bortglömda när mandatperioden är
lar i Europakonventionen. Många av de svenska klagomåslut, säger hon.
len gäller asylärenden.
UTVECKLA KONVENTIONEN
– Vi tar emot flest asylsökande per capita i Europa.
Ytterligare en utmaning är att fylla EuropakonvenJag tycker inte att det är konstigt att folk driver sin sak
tionen, som kom till 1950 och fungerar som lagbok i
så långt de kan och att målen hamnar här. Det handlar
Europadomstolen, med innehåll i takt med att tiderna
ju om dramatiska beslut om var människor får leva och
förändras.
bo. Det visar att Sverige har advokater och organisationer
– Internet, medicinsk teknik och surrogatmödraskap är
som är på alerten, säger Helena Jäderblom.
några exempel på sådant som inte fanns när konventioAtt de 47 domarna i Europadomstolen kommer från
nen kom till. Konventionen måste utvecklas i dialog med
olika rättssystem påverkar arbetet, berättar Helena Jädersamtliga 47 stater som deltar i samarbetet. Det är en stor
blom. Men hon anser, liksom Elisabet Fura, att domarnas
utmaning. Man får inte ta för stora steg framåt, då riskepersonliga bakgrund är viktigare än vilket land de komrar vi att politiska ledare hotar med att dra sig ur samarmer ifrån.
betet, säger Elisabet Fura.
– För mig är det lättare att identifiera mig med någon
Både Helena Jäderblom och Elisabet Fura tycker att
som har arbetat i en östeuropeisk domstol än med en
domstolen, som är en garant för att en lägsta nivå av
västerländsk professor, en teoretiker som har satt betyg
mänskliga rättigheter upprätthålls i Europaområdet, är
på sina studenter men aldrig dömt i ett mål. Vi som har
lika viktig i dag som någonsin tidigare.
domarbakgrund hemifrån är processvana, beslutsfähiga
– Människor far otroligt illa. Vi är ett organ som kan ge
och inte rädda för att sätta ner foten när det behövs, säupprättelse. Jag kan inte se något som skulle kunna hota
ger Helena Jäderblom.
vår fortsatta existens. Utan samarbetet skulle det bli ett
I Europadomstolen kan domarna precis som i svenska
väldigt dåligt skydd, kanske inget skydd alls för mänskliga
domstolar vara skiljaktiga.
rättigheter i vissa stater, säger Helena Jäderblom. n
– Det innebär att domstolen erkänner att det kan fin-

FOTO: STAFFAN WESTERLUND (ULF BERNITZ)

”Många domare
och advokater tjänar
bättre på hemmaplan.
Jag tror att många
tackar nej av
ekonomiska skäl
och av familjeskäl.”
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Erik Fribergh.

Ulf Bernitz.

EU-domstolen
avgör allt
fler mål
– vänd!
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I EU-domstolen i Luxemburg arbetar omkring
2 000 jurister, assistenter och översättare.
Domstolens främsta
uppgift är att se till att
EU:s gemensamma
regelverk, EU-rätten,
tolkas och tillämpas på
samma sätt i alla EUländer.
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EU-DOMSTOLEN:

EU-domstolen
avgör allt fler mål
I takt med att EU har vuxit har domarna i
EU:s högsta juridiska instans, EU-domstolen,
fått mer att göra. En utmaning för domstolen
är att behålla kvaliteten i dömandet när fler
mål avgörs.

I

ett kopparskimrande jättekomplex på Boulevard Konrad Adenauer i EU:s minsta medlemsstat Luxemburg
ligger EU-domstolen. Domstolens främsta uppgift är
att tolka EU:s lagstiftning och se till att den tillämpas på
samma sätt i alla EU-länder.
EU-domstolen kan döma mellan EU:s institutioner,
mellan EU:s medlemsländer samt mellan EU:s institutioner och medlemsländerna. Totalt avgjorde EU-domstolen
701 mål 2013. Det är en ökning med nästan 20 procent på
fyra år. Under samma period ökade antalet inkomna mål
med 24 procent.
En utmaning för domstolen är, enligt Carl Fredrik
Bergström, professor i EU-rätt vid Uppsala universitet,

att upprätthålla kvaliteten i dömandet i takt med att ärendemängden ökar.
– De senaste fem–tio åren har det sagts att kvaliteten på
domarna har gått ner. En förklaring till det är nog utvidgningen. Det var lättare i början, när EU hade sex medlemsstater och sex rättskulturer, att hitta en gemensam
nämnare i sättet att tycka än i dag när det finns 28 medlemsstater och rättskulturer att ta hänsyn till, säger Carl
Fredrik Bergström och tillägger:
– Även om det är toppkvalitet på dem som är domare
är det rimligtvis en nackdel när människor från så många
olika bakgrunder ska skapa en ny rätt tillsammans. Det
blir svårare att ge rättsliga svar som fungerar självklart i
alla rättssystem som de ska omsättas i, säger han.
Den största målgruppen, omkring 60 procent av målen, är förhandsavgöranden – en nationell domstol hänskjuter en fråga till EU-domstolen för att få hjälp att tolka
EU-rätten. Domstolen lämnar då ett så kallat förhandsbesked som blir bindande för den nationella domstolen.
Ofta handlar de nationella domstolarnas frågor om hur
EU:s momsdirektiv ska följas.

EU-DOMSTOLEN
Europeiska unionens domstol i
Luxemburg, EU-domstolen, inrättades genom Parisfördraget 1952.
EU-domstolen består av tre rättsinstanser: domstolen, tribunalen och
personaldomstolen.
Domstolens främsta uppgift är
att se till att EU-ländernas gemensamma regelverk, EU-rätten, tolkas
och tillämpas på samma sätt i EU:s
samtliga medlemsländer.
När Lissabonfördraget trädde
i kraft den 1 december 2009

Advokaten Nr 5 • 2015

blev EG-domstolen EU-domstolen.
Domstolen består av en domare
från vart och ett av EU:s 28 medlemsländer och nio generaladvokater.
Domstolen är ingen överinstans
till nationella domstolar. Det går
alltså inte att överklaga en nationell
dom till EU-domstolen.
När tribunalen inrättades 1989
för att avlasta EU-domstolen kal�lades den för förstainstansrätten.

Tribunalen dömer i mål mellan EU:s
institutioner och enskilda personer och företag och består av en
domare från varje medlemsland.
Domar i tribunalen kan överklagas
till EU-domstolen.
Personaldomstolen inrättades
2004 och började 2005 döma i
tvister mellan EG och dess tjänstemän och anställda. Syftet var att
avlasta EU-domstolen.
EU-rätten gäller framför nationell
lag. I EU-rätten ingår:

• EU:s fördrag, som kan jämföras
med en grundlag på nationell
nivå.
• EU-institutionernas normgivning, det vill säga rättsakter
såsom förordningar, direktiv och
beslut.
• Internationella avtal.
• Rättspraxis – avgöranden av
EU-domstolen/EG-domstolen,
tribunalen/förstainstansrätten
och personaldomstolen.
Källa: domstol.se
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”Vi ska i princip rätta oss
efter den nationella domstolens
beskrivning av fakta och nationella regler.”
Carl Gustav Fernlund

– Det uppstår hela tiden nya frågor eftersom det finns
många olika momssatser för varor och tjänster i medlemsländerna, säger Carl Gustav Fernlund, Sveriges domare i EU-domstolen.
En annan stor ärendekategori är mål som överklagas
från tribunalen, EU-domstolens underinstans. Dessa mål
rör främst varumärken, statsstöd och konkurrensfrågor.
En tredje stor målgrupp handlar om att EU-kommissionen stämmer en medlemsstat för fördragsbrott. Det kan
bli fallet om kommissionen inte anser att en medlemsstat
har implementerat ett direktiv.
Enligt huvudregeln kan inte enskilda medborgare föra
talan i EU-domstolen. EU-medborgare kan däremot anmäla misstänkta brott mot EU-rätten till kommissionen,
som kan driva ärendet i EU-domstolen. Enskilda kan
även begära att en nationell domstol inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen.
28 DOMARE

Europaparlamentet i
Strasbourg är tillsammans med ministerrådet
EU:s lagstiftande organ.

EU-domstolen består av 28 domare, en från varje medlemsland, som är indelade i kammare. I Carl Gustav
Fernlunds kammare finns förutom han själv domare från
Irland, Rumänien, Slovenien och Litauen. Det är domstolens ordförande, Vassilios Skouris, och hans kansli som
avgör vem av de 28 domarna som ansvarar för ett mål,
blir dess referent. Kansliet försöker se till att arbetsbördan blir jämnt fördelad domarna emellan. Viss hänsyn
tas också till domarnas specialkunskaper. Carl Gustav
Fernlund är för närvarande referent i drygt 20 mål. I
Sverige har han bland annat varit finansråd och chef för
skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet, en
erfarenhet som kommer väl till pass i EU-domstolen.
– Jag får ofta skattemål eftersom jag har sysslat mycket
med skatter tidigare. Få av kollegerna har arbetat med
skattefrågor och de tycker att det är knepigt.
Men han är även referent i många andra slags mål.
– Har man haft en udda måltyp finns en tendens att få
fler liknande mål, man anses väl vara inkörd på det området. Jag har till exempel haft mål som rör patent på läkemedel och växtskyddsmedel. Man får bredda sig och det
är stimulerande, säger Carl Gustav Fernlund.
Dessutom är han med och bedömer ytterligare 50 mål,
där någon av hans kolleger i kammaren är referent.

CARL GUSTAV FERNLUND, SVERIGES DOMARE I EU-DOMSTOLEN
Sedan 3 1/2 år är EU-domstolen Carl Gustav Fernlunds arbetsplats. När UD:s kabinettsekreterare ringde och undrade om
han var intresserad av att bli Sveriges domare i EU-domstolen
var han kammarrättspresident i Göteborg sedan två år – och
där hade han tänkt stanna till pensionen.
– Men det här jobbet var svårt att motstå. Blandningen av mål
är rolig och det är stimulerande att ha synnerligen kvalificerade

Det är orimligt att en domare själv ska kunna hålla reda
på alla ärenden. Därför har varje domare ett kabinett,
med två assistenter och fyra jurister, till sin hjälp med att
förbereda målen.
I mål som är relativt enkla att avgöra, till exempel
moms- och tullmål, där det ofta bara är en detalj som
domstolen ska ta ställning till, är det tillräckligt med en
sammansättning på tre domare. Det vanliga är dock en
sammansättning på fem domare. Men om referenten anser att målet är av stort principiellt intresse föreslår han
eller hon att det avgörs i stor kammare med 15 domare
samt att generaladvokaten yttrar sig.
URVATTNADE DOMAR

Efter den muntliga förhandlingen inväntas ett eventuellt
svar från generaladvokaten. Därefter skriver referenten
tillsammans med sitt kabinett ett förslag till dom som
skickas till de andra domarna i kammaren. Är domarna
i kammaren inte eniga blir det majoritetens uppfattning
som styr hur ett mål avgörs.
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”De advokater som företräder
kommissionen och medlemsstaterna pressas
hårt på hur de har tolkat olika bestämmelser.”

kolleger från olika länder som är experter på olika områden.
Man får nya infallsvinklar på saker och ting, säger Carl Gustav
Fernlund.
Hans förordnande på sex år går ut i oktober 2018. Men det
finns ingen begränsning vad gäller hur många gånger en domare kan bli omvald, därför vet inte Carl Gustav Fernlund hur
länge han blir kvar på posten.

– Som referent skriver jag domen, även om jag är i minoritet. Det kan hända att jag tycker att det som kammaren har kommit fram till är helt fel. Men man får göra sitt
bästa i alla fall, säger Carl Gustav Fernlund.
Syftet är att undvika att en regering försöker påverka
dömandet genom sin domare.
– Genom att inte redovisa skiljaktiga domare blir det
lättare för domarna att vara självständiga gentemot sin
regering. De kan alltid skydda sig bakom varandra, säger
Carl Fredrik Bergström.
Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid
Stockholms universitet, anser dock att förfarandet riskerar att leda till urvattnade domar.
– Domarna blir lätt slätstrukna när man inte klargör hur
resonemanget har gått, säger han.
De senaste två åren har 14 svenska mål avgjorts i EUdomstolen, enligt den svenska generaladvokaten Nils
Wahl. Tolv av dem gällde begäran om förhandsavgörande
och i två fall stämde EU-kommissionen den svenska staten för fördragsbrott. I det ena målet förlorade kommisAdvokaten Nr 5 • 2015

sionen en talan om momsregler. Det andra målet, som
Sverige förlorade, gällde implementeringen av datalagringsdirektivet.
Den medlemsstat som inte följer en dom från EU-domstolen döms att betala böter. Dels döms ett bötesbelopp
ut per dag som ett direktiv inte har införlivats, dels döms
en klumpsumma ut.
Sverige dömdes till exempel att betala tre miljoner
euro till EU för att datalagringsdirektivet infördes två
år för sent. När EU-domstolen underkände direktivet
fattades dock beslut om att Sverige skulle få tillbaka pengarna.
Finns det medlemsstater som vägrar att betala skadestånd?
– De är så illa tvungna att följa det vi säger. Annars tar
kommissionen pengar från staten på ett eller annat sätt,
säger Carl Gustav Fernlund.
Carl Gustav Fernlund och domarna i EU-domstolen är,
till skillnad från Helena Jäderblom och hennes kolleger
i Europadomstolen i Strasbourg, aldrig referenter i mål
som rör det egna landet. Syftet är att undvika jävssituationer. Däremot kan EU-domstolens domare sitta med i
en femsitssammansättning eller i stor kammare i ett nationellt mål utan att vara referenter.
– Det är bra att sitta med som svensk i ett svenskt mål.
Man kan förklara hur saker och ting fungerar hemmavid
om det är något som är oklart för kollegerna, säger Carl
Gustav Fernlund.
ANNORLUNDA ARBETSSÄTT

Många av sakfrågorna som Carl Gustav Fernlund arbetar
med i EU-domstolen påminner om dem han kom i kontakt med i den svenska förvaltningsrätten, som till exempel skatte- och tullfrågor. Men arbetssättet är på många
sätt annorlunda. De muntliga förhandlingarna är till exempel hårt styrda – parterna har endast en kvart på sig att
framföra sina synpunkter följt av en kort replik. Processen är också striktare än i en svensk domstol. Parterna
har normalt bara möjlighet att komma med en skriftlig
replik. Den part som vill inkomma med ytterligare ett
genmäle, en duplik, måste begära tillstånd – men det ges
långt ifrån alltid.
Ytterligare en skillnad jämfört med att arbeta vid en
domstol i Sverige är att förhandlingarna inte går ut på att
reda ut sakomständigheterna i ett mål. Arbetet är mer inriktat på hur juridiken ska tolkas.
– Vi ska i princip rätta oss efter den nationella domstolens beskrivning av fakta och nationella regler. De
advokater som företräder kommissionen och medlemsstaterna pressas hårt på hur de har tolkat olika bestämmelser. Hemma frågar man sällan hur parterna tycker att
lagen ska tolkas. Men det gör man här, säger Carl Gustav
Fernlund. n

Generaladvokaten:
Fritt och
spännande
uppdrag
– vänd!
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GENERALADVOKATEN:

Fritt och
spännande uppdrag
Nils Wahl är Sveriges första generaladvokat.
Han vill ge EU-rätten en svensk prägel.

E

n generaladvokats huvudsakliga uppgift är att vara
rådgivare till EU-domstolen. Det är generaladvokaten genom att skriva generaladvokatsyttranden,
det vill säga avge ett opartiskt och helt självständigt yttrande om hur han eller hon tycker att ett mål i EU-domstolen ska avgöras. Yttrandet blir sedan del av domarnas
beslutsunderlag.
De sex största medlemsländerna – Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och Polen – har en
permanent generaladvokatplats. Övriga tre platser roterar mellan de mindre medlemsstaterna. Sveriges generaladvokat, Nils Wahl, tror att hans bidrag kan sätta en
svensk prägel på rättsutvecklingen.
– Sverige, liksom alla medlemsstater, har en jurisdiktion som skiljer sig från de andras. Mina förslag till avgöranden har, precis som mina kollegers, formats av min
uppväxt och utbildning. Utan svensk generaladvokat tappar man den svenska dimensionen i uppbyggnaden av
EU-rätten, säger Nils Wahl när vi möts på hans kontor i
EU-domstolen en förmiddag i slutet av mars.
Öppenheten och transparensen i den svenska tryckfrihetsförordningen är ett tydligt exempel där svensk jurisdiktion skiljer sig från den i många andra länder.
– Min inställning är att alla ska ha tillgång till alla dokument som inte är hemliga. Innan jag kom hit hade jag inte
ens reflekterat över att man kunde tänka på ett annorlun-

da sätt. Men det är inte alls den allmänna inställningen i
Europa, säger han.
Nils Wahl, som sedan 2001 är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, tycker att det
finns många likheter mellan uppdraget som generaladvokat och att vara universitetsprofessor.
– Man talar om hur det ligger till. Sju av nio generaladvokater är eller har varit professorer, säger han.
Att det går att lösa saker och ting på andra sätt än
i Sverige, och se att det också fungerar, är kanske det
han tycker är mest spännande med att arbeta i EU-domstolen.
– Det behöver inte se ut exakt som man är van vid,
det funkar ändå. Och det är intressant att se. Typexemplet är återigen öppenhet och transparens, säger Nils
Wahl.
ARBETETS GÅNG

Det är på veckosammanträdet varje tisdag, där domstolens ordförande, de 28 domarna och de nio generaladvokaterna deltar, som beslut fattas om i vilka mål
generaladvokaterna ska yttra sig. Tidigare yttrade sig generaladvokaterna i alla mål. Men som ett resultat av att
allt fler ärenden kommer in till EU-domstolen används
sedan tolv år endast yttranden när en frågeställning är
ny, vilket motsvarar ungefär hälften av de mellan 700 och
800 mål som årligen behandlas i domstolen. Mål där det
redan finns en rättspraxis sorteras bort.
Under ett års tid är en av generaladvokaterna ansvarig
för att fördela målen mellan sig och sina åtta kolleger. Vid
fördelningen ska hänsyn bland annat tas till vilka intres-

NILS WAHL, SVENSK GENERALADVOKAT I EU-DOMSTOLEN
Nils Wahl är, sedan i oktober 2012,
en av EU-domstolens nio generaladvokater.
Det är första gången det finns en
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svensk generaladvokat i domstolen.
När Nils Wahls förordnande går ut
2018 kan det ta upp till 20 år innan
det blir aktuellt igen.

Innan Nils Wahl blev generaladvokat var han Sveriges domare i EU-tribunalen i sex år. Det var en post han
blev tillfrågad av regeringen om han

ville ha. Uppdraget som generaladvokat sökte han däremot. En domarnämnd i Sverige konstaterade att
han var den av de sökande som var
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seområden generaladvokaterna har och hur deras arbetsbörda ser ut. För att undvika misstankar om jäv får Nils
Wahl, precis som domarna i tribunalen och EU-domstolen, aldrig några svenska mål.
Till sin hjälp har Nils Wahl fyra jurister och tre assistenter som bland annat tar fram underlag och gör utkast till
yttrandena.
Men det är först efter att föredragande domare, referenten, har förberett ett mål som det hamnar hos generaladvokaten.
– Jag håller rätt ofta med referenten. Men för domstolen är det egentligen bäst att få ett ställningstagande från
referenten och ett motsatt från mig – då har domarna två
varianter att utgå ifrån, säger han.
När yttrandet är klart presenteras det för domstolen
och parterna i målet. Därefter är generaladvokatens arbete klart. Att döma är domstolens uppgift.
25 YTTRANDEN

Nils Wahl yttrar sig i omkring 25 mål per år. Hans specialområdet är konkurrensrätt, men han yttrar sig även i allt
ifrån immaterialrättsliga mål till mål som handlar om socialförsäkringsrätt och asylrätt. Själv tycker han att hans
bidrag är större när han yttrar sig om ett ämne som han
är inläst på.
– Annars blir mitt bidrag mindre fristående från de källor jag har använt, säger han.
Är ditt yttrande lika tillförlitligt när du uttalar dig om
något som du inte har så stor erfarenhet av?
– Ibland ifrågasätter jag det själv. Men jag hoppas det.
Jag får lägga ner avsevärt mycket mer tid på de yttran-

bäst lämpad för jobbet. Efter att en
särskild EU-kommitté hade kontrollerat att han uppfyllde de formella
krav som ställdes – ha gott omdöme,
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dena. Men ibland ser en nybörjare sådant som andra inte
ser, säger Nils Wahl.
Ofta följer EU-domstolen vad generaladvokaterna har
skrivit i sina yttranden. Men Nils Wahl ser det inte alls
som ett misslyckande de gånger domarna väljer en annan
lösning än hans.
– Man hjälper domstolen ändå. Inom EU-rätten finns
många regler som kan tolkas på flera olika sätt. Domarna
kanske först hade tänkt som jag, men när de läser mitt
yttrande inser de kanske att det inte håller. Det gör att
de tvingas tänka ut en egen lösning. Däremot kan man se
sitt arbete som ett misslyckande när domstolen hittar en
lösning som man själv inte har sett. Men det har inte hänt
mig, säger Nils Wahl.
Ibland skriver han ett yttrande trots att han på förhand
vet att domstolen inte kommer att följa det. På sikt tror
han att det ändå kan få genomslag.
– Domstolen kan behöva tid att reflektera. Jag kanske är
för tidigt ute. Om man aldrig presenterar ett förslag kommer domstolen kanske aldrig att gå på min linje.
På frågan varför generaladvokaterna behövs svarar Nils
Wahl att han anser att domarna visserligen är kapabla att
göra jobbet själva, men att generaladvokaternas yttranden underlättar domarnas arbete.
– Många av målen som kommer till domstolen är oprövade i första instans. Det är lättare för domstolen att ta
ställning till en fråga om det redan finns ett yttrande. Därför tillför generaladvokaterna ett värde, som EU-domstolen har ett större behov av än till exempel Högsta domstolen i Sverige. HD kan ju utgå från det som tingsrätten och
hovrätten har skrivit tidigare, säger Nils Wahl. n

kunskap om och erfarenhet från
rättsområdet och tillräckliga språkkvalifikationer – var jobbet hans.
– Rollen som generaladvokat är

mycket friare än domarrollen. Jag
kan yttra mig om sådant som inte är
centralt i målet, men som jag ändå
tycker är intressant. Det gör man

”Sverige,
liksom alla
medlemsstater, har
en jurisdiktion som
skiljer sig
från de
andras.
[…] Utan
svensk generaladvokat tappar
man den
svenska dimensionen
i uppbyggnaden av
EU-rätten.”
Nils Wahl

Planerad
reform av
EU:s tribunal
oroar
– vänd!

sällan som domare. Och nu får jag
skriva vad jag vill utan att behöva ta
hänsyn till vad mina kolleger tycker,
säger Nils Wahl.
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TRIBUNALEN:

Planerad reform av
EU:s tribunal oroar
Arbetsbördan för domarna i EU:s tribunal
har vuxit stadigt på senare år. Nu planeras
en omfattande omorganisation och en
utökning av antalet domare. Den svenska
domaren i tribunalen, Carl Wetter, befarar
att reformen blir kostsam.

E
EU-domstolen består av
unionens domstol, tribunalen och personaldomstolen. Alla domstolarna
har sitt säte på Boulevard
Konrad Adenauer i Luxemburg.

U-tribunalen prövar alla mål mellan privatpersoner, organisationer, företag och EU:s institutioner.
Ibland är även stater klagande.
En vanlig måltyp rör statsstöd. En medlemsstat måste
anmäla ett beslut om att betala ut stöd till ett företag eller
en bransch till EU-kommissionen, som sedan prövar om
det strider mot EU-rätten.
– Medlemsstaten använder statliga resurser för att en
viss industri ska få vara kvar. Det kan störa konkurrensen
i förhållande till företag i andra delar av EU. Om kommis-

sionen kommer fram till att det inte var tillåtet att stödja
företaget, är staten skyldig att kräva tillbaka pengarna. I
slutänden brukar ett land såsom medlemsstat finna sig i
vad som har bestämts, säger Carl Wetter.
I statsstödsmål är parterna antingen staten och EUkommissionen, eller företaget som har mottagit stöd och
kommissionen alternativt både staten och det berörda
företaget mot kommissionen. Andra vanliga mål rör konkurrensböter, restriktiva åtgärder mot totalitära regimer
och tillgång till handlingar.
Men de allra vanligaste målen rör varumärken, företag
som vill få ett varumärke registrerat hos varumärkesmyndigheten i Alicante i Spanien.
Tribunalens ordförande avgör vilka domare som ska
arbeta tillsammans i de olika kamrarna. Målet brukar
vara att försöka få en jämn fördelning vad gäller specialistområden, erfarenhet och geografisk spridning. Carl
Wetter har sällskap av den bulgariska och den grekiska
domaren i sin kammare.
REFERENT I 45 MÅL

Han är föredragande domare, referent, i 45 mål samtidigt. Dessutom är han bisittare i ytterligare omkring 90
mål, där hans kolleger i kammaren är referenter.
Till sin hjälp har han tre rättssekreterare som hjälper
honom att hålla reda på målen och var i processen de
befinner sig.
Ett ärende inleds med ett skriftligt förfarande mellan
parterna. Först efter skriftväxlingen börjar Carl Wetters
arbete med målet – om han är referent. Då har det gått
minst ett år sedan stämningsansökan kom in. Därefter
gör Carl Wetter en analys av målet och lämnar, när hela
förfarandet har avslutats, ett förslag till dom som de två
andra domarna i kammaren tar ställning till.
Tribunalens domare presenterar, på samma sätt som
domarna i EU-domstolen, en gemensam produkt. Det går
alltså inte att vara skiljaktig.
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CARL WETTER,
SVERIGES
DOMARE
I EU:S TRIBUNAL

– Ibland tycker en majoritet tvärs emot vad jag gör.
Men det är en del av spelet, det är bara att bita i det sura
äpplet. Då måste jag acceptera det och jobba för att det
blir så bra som möjligt enligt den riktningen, säger Carl
Wetter.
Om tribunalen anser att en EU-myndighet har fattat ett
felaktigt beslut ersätter som regel inte tribunalen det med
ett nytt beslut.
– Vi ogiltigförklarar beslutet och myndigheten eller institutionen får göra om sitt jobb, säger Carl Wetter.
ADVOKATBAKGRUND

Carl Wetter tycker att han har haft stor nytta av sin bakgrund som advokat.
– Jag förstår snabbt varför en tvist ser ut på ett visst sätt
och varför parterna agerar som de gör.
Samtidigt skiljer sig domarrollen från advokatrollen,
vilket ibland kan kännas ovant.
– Jag ska tillämpa rätten neutralt, se till båda parters argument och komma till en riktig och rättvis slutsats. Jag
kan inte längre ha ett eget mål med en tvist, det är advoAdvokaten Nr 5 • 2015

katernas roll. Det är en ny värld. Och det är spännande
och väldigt lärorikt.
Tribunalens främsta utmaning är, enligt Carl Wetter,
att få ner balanserna och därmed handläggningstiderna. I
dag kan det ta uppåt fem år att avgöra ett konkurrensmål.
Trots att tribunalens produktivitet har ökat – med
nästan 100 mål det senaste året – ökar ärendebalansen.
Förra året väntade 1 423 ärenden på ett avgörande, en
ökning med 7 procent på ett år.
– Vi har en stor och växande arbetsbörda. Vi är för få.
Det finns två vägar att lösa det. Det har diskuterats om
vi ska ha ytterligare en specialdomstol eller om antalet
domare i tribunalen ska utökas, säger Carl Wetter.
FLER DOMARE

EU-domstolens domare och dess ordförande, som är institutionschef, har nu föreslagit att samtliga medlemsländer ska utse två domare i stället för en i tribunalen.
– Det förslag som nu har antagits av medlemsländerna,
men ännu inte har godkänts av parlamentet, innebär att
tribunalen utökas rejält, från 28 till 56 domare. Varje do-

I slutet av 2012 blev
Carl Wetter uppringd av UD:s rättschef som undrade
om han var intresserad av att bli domare
i EU:s tribunal. När
förfrågan kom var
han delägare på Advokatfirman Vinge,
men hade gått ner
på halvtid för att,
som han själv säger,
börja avveckla sig
själv och så småningom gå i pension.
– Jag har sysslat
med konkurrensrätt och uppträtt i
EU-tribunalen som
ombud. Det kändes
spännande att få
se andra sidan av
saken. Och det var
smickrande att få
frågan, säger Carl
Wetter.
Efter att han svarat ja kallades han
till intervju i Paris
hos EU:s så kallade
255-kommittén,
som inrättades efter
att Lissabonfördraget kom till 2009.
– Det var som en
studentexamen, en
munta, och det är
ju lite speciellt när
man är i min ålder.
Det hade varit lite
pinsamt om jag inte
hade blivit godkänd,
jag har ju sysslat
med EU-rätt i 20 år.
Men intervjun gick
bra och kommittén
rekommenderade
medlemsländerna
att anta Carl Wetter
som domare i EUtribunalen. Sverige
förlänger normalt
domarnas mandat,
som är på sex år i taget, förutsatt att domarna själv vill. Hur
länge Carl Wetter
blir kvar tycker han
att det är för tidigt
att uttala sig om.
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FRANSKA:

Franska som arbetsspråk – en stor
Arbetsspråket i Europadomstolen är, vid
sidan av engelska, franska – i EU-domstolen
är det enbart franska. På sikt riskerar kraven
på franskkunskaper att försvåra rekryteringen av kvalificerade domare, tror forskare.

D

e domare vi har träffat berättar att det innebär
mycket extra arbete att ha franska som arbetsspråk – särskilt till en början.
– Det är en sak att läsa och förstå en text. Man kommer
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rätt snabbt in i domstolspråkets färdiga konstruktioner.
Men till en början var det svårare att förstå vad som sades, säger Carl Wetter, som utnyttjar den möjlighet som
varje domare i EU-domstolen har, att tala med en fransklärare en timme i veckan.
Elisabet Fura och de andra svenska domarna i Strasbourg och Luxemburg har samma erfarenhet.
– Man kan vara väldigt duktig i ett språk men ändå känna frustration över att inte kunna uttrycka sig som man
skulle ha gjort på svenska. Det är en ansträngning och en
ständig utmaning, säger hon.
Samtliga domare och forskare som vi har varit i kontakt
Advokaten Nr 5 • 2015
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domstolens sju domare till tribunalen och 2019 kommer
mare har dessutom som regel tre rättssekreterare och två
de resterade nio domarna.
assistenter till sin hjälp. Det blir många jurister och det
Carl Wetter befarar att domstolens effektivitet blir lägre
blir väldigt dyrt, säger Carl Wetter.
till följd av reformen.
Tribunalen kom till 1989 när
– Till en specialdomstol som
EU-domstolen hade blivit överpersonaldomstolen eller en vabelastad. När tribunalen senare
rumärkesdomstol rekryteras speockså blev överbelastad bildades
cialister med särskild kompetens
personaldomstolen. Länge diskuinom det aktuella rättsområdet.
terades att varumärkesärendena,
Till tribunalen nomineras domarsom står för omkring 40 procent
na av medlemsländerna och de
av tribunalens ärenden, skulle
valen kan inte styras på samma
lyftas ur tribunalen till ytterligare
sätt.
en specialiserad domstol.
En annan utmaning blir att or– Det hade blivit en mindre
ganisera det praktiska arbetet efkostsam reform att inrätta en
Carl Wetter
ter reformen.
varumärkesdomstol, säger Carl
– Det är en betydande utmaning
Wetter.
att växa så fort på så här kort tid. Att hitta nya samarbetsTRE ETAPPER
former med så många nya domare och samtidigt hålla
Enligt förslaget ska reformen ske i tre etapper. I år tillihop praxisen så att den inte blir för spretig är också en
kommer de första 12 domarna, nästa år återförs personalutmaning, säger Carl Wetter. n

”Att hitta nya samarbetsformer med så
många nya domare och
samtidigt hålla ihop
praxisen så att den inte
blir för spretig är också
en utmaning.”

PRAKTIK I EU-TRIBUNALEN
Nu är det dags att söka praktik vid EU:s
tribunal i Luxemburg för 2016. EU:s
tribunal i Luxemburg tar regelbundet
emot praktikanter under fyra–sex månader. Praktikanten följer under perioden
EU-tribunalens arbete i den svenska
domarens kabinett, som består av Sveriges domare i tribunalen, Carl Wetter,
tre rättssekreterare och två assistenter.
I praktikantens arbete ingår bland annat

att upprätta förhandlingsrapporter och
interna analyser, domskrivning samt att
närvara vid muntliga förhandlingar och
interna kabinettmöten.
Under praktikperioden får praktikanten en ökad kunskap om EU-rätten, dess
tolkning och tillämpning,
Arbetsspråket i kabinettet är franska.
Kunskaper i franska är därför en tillgång,
men inget krav.

Någon ersättning eller flytt- eller bostadsbidrag utgår inte.
Praktikplats kan sökas av alla som har
en jur. kand.- eller juristexamen eller
som har studerat juridik i minst tre år.
ansökan skickas till carl.wetter@
curia.europa.eu, som även svarar på
frågor om praktikplatsen. Ansökningar
tas emot löpande.

EU- rätten
och Europakonventionen
får allt större
genomslag
– vänd!

utmaning
med tror att rekryteringen av kvalificerade domare kan
försvåras av att kunskaper i franska är en förutsättning
för att kunna arbeta i domstolarna.
– Det är svårt att få fram duktiga jurister som kan
jobba bekvämt på franska. Det är inte längre det språk
som det är lättast att kommunicera på. Det kan inte gärna
vara något annat än engelska, säger Carl Fredrik Bergström.
Men att det huvudsakliga arbetsspråket skulle bli engelska i närtid har i alla fall Ulf Bernitz svårt att se.
– Frankrike är väldigt språkmedvetet och håller envist
fast vid franskan, så det har inte gått hittills, säger han. n
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EXEMPEL PÅ VIKTIGA AVGÖRANDE FRÅN EUROPADOMSTOLEN
Sverige har fällts ett antal gånger i Europadomstolen, bland annat i en rad förvaltningsrättsliga mål gällande tvångsomhändertagande, för att parterna inte hade erbjudits muntlig förhandling. Målen avgjordes helt med utgångspunkt från de skriftliga handlingarna.
– Domstolen i Strasbourg sade att i de här målen som är så ingripande i människors liv
kräver rättssäkerheten att muntlig förhandling erbjuds i någon av instanserna. Domen
har lett till förändringar både i regelverket och i praxis, säger Elisabet Fura.

EU-rätten och Europakonventionen
Svensk normgivning påverkas allt mer av
EU-rätten.

C

arl Fredrik Bergström, professor i Europarätt vid
Uppsala universitet, anser att EU-medlemskapet
har haft ett stort inflytande på svensk normgivning.
– EU:s huvudsakliga normgivning är förordningar som
tar över normgivningsutrymmet för riksdagen. Skriver
EU en förordning finns det en sak mindre för riksdagen
att skriva lag om, säger Carl Fredrik Bergström.
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Finansmarknadsområdet är ett exempel där det har
tillkommit många förordningar på senare tid.
– De senaste fem åren har vi fått en omfattande och detaljerad lagstiftning i EU-förordningar. Det har uppenbart
att göra med den internationella finansiella krisen och de
krav EU vill ställa på banker och finansinstitut. Det är ett
område som i stor utsträckning inte har varit reglerat tidigare, marknaden har skött det själv, tillägger han.
Carl Fredrik Bergström betonar att det faktum att EUförordningarna blir allt fler ställer nya krav på svenska
advokater att hålla sig uppdaterade om utvecklingen på
sina respektive rättsområden.
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får allt större genomslag i Sverige
– Är man allmänpraktiserande advokat skulle jag säga
att det är omöjligt att hålla sig uppdaterad om allt. När
du har ett rättsligt problem måste du vara ödmjuk och
lägga extra tid på att undersöka om det finns någon EUreglering på området, säger Carl Fredrik Bergström.
KUNSKAPSLUCKOR

Carl Wetter tycker att svenska advokaters förmåga
att hantera EU-rätten ökar och nämner att de stora
byråerna har EU-rättsliga avdelningar och i vissa fall
kontor i Bryssel. Men många har fortfarande kunskapsluckor.
Advokaten Nr 5 • 2015

– EU-rätten är en del av den svenska rätten, men många
har inte satt sig in i EU-rätten som ett separat rättsområde, utan bara i den del som berör deras egna frågor.
Det gör att advokaten kanske inte ser alla lösningar. Den
rättsregel som har gått en klient emot kanske inte gäller,
därför att den strider mot eller har tolkats fel med hänsyn
till EU-rätten, säger han.
I takt med att EU-rätten omfattar allt fler rättsområden bedömer samtliga jurister som vi har varit i
kontakt med att dess inflytande över svenskt rättsväsende ökar.
– Det finns redan direktiv som reglerar allt ifrån märk-

»
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Europadomstolens och Europakonventionens viktigaste bidrag
till svensk rättsutveckling är att mänskliga rättigheter har
stärkts och hamnat mer i fokus.

ning av skor till kemiska produkter. Det gör att svenska
domstolar blir tvungna att tillämpa EU-rätten i allt större
utsträckning, säger Carl Gustav Fernlund.
Nils Wahl ser tydliga värden med ett gemensamt beslutsfattande när verkningarna inte kan begränsas till en
medlemsstat.
– Miljöfrågor är typexemplet som det är enklare och
bättre att reglera på EU-nivå än nationellt, säger han.
Carl Wetter anser däremot att det inte är oproblematiskt att EU-rättens inflytande över svensk rätt ökar.
– Vissa svenska kärnfrågor kan drivas åt fel håll. Många
anser ju till exempel att den svenska offentlighetsprincipen kan vara hotad. I försöken att få medlemsländerna
att enas om en grundläggande princip för transparens
kanske man får rättsregler som inte är lika långtgående
som de svenska, säger Carl Wetter.
UD MER AKTIVT

Nils Wahl tycker sig se att svenska Utrikesdepartementet
har blivit mer aktivt när det gäller att försöka påverka
rättsutvecklingen i EU som har betydelse för Sverige –
även när Sverige inte är part i ett mål.
– Antingen kommer UD in med en skriftlig inlaga till
stöd för den ena parten eller så kommer de hit och är
med på den muntliga förhandlingen. Eller så gör de både
och, säger Nils Wahl.
Att kvaliteten inte alltid blir lika bra på EU-lagstiftningen som på svensk lagstiftning är en annan risk som Carl
Fredrik Bergström tar upp.

EU:S RÄTTIGHETSSTADGA:

EU:s rättighetsstadga åberopas
I december 2009 antog EU en egen rättighetsstadga, med delvis samma innehåll som
Europakonventionen. Rättighetsstadgan
åberopas nu allt oftare.

E

nligt Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt vid Uppsala universitet, finns två anledningar till att EU har antagit en egen rättighetsstadga,
trots att konventionen finns.
– Det har vuxit fram ett behov av att kunna ställa EU till
svars i takt med att framför allt EU-kommissionen har fått
möjlighet att fatta rättsligt bindande beslut samtidigt som
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EU har etablerat myndigheter som fattar beslut – om till
exempel varumärken, säger han.
De senaste två–tre åren åberopas rättighetsstadgan allt
oftare i EU-domstolen. Ulf Bernitz framhåller målet om
skattetillägg som ett exempel:
– När EU-domstolen sade att det inte gick att kombinera
skattetillägg och åtal för skattebrott backade Högsta domstolen i Sverige.
SKILLNADER

För att ett ärende ska bedömas i EU-domstolen krävs att
en part förmår en nationell domstol att fråga domstolen
hur frågan ska tolkas. För att få frågan prövad i Strasbourg
måste en part först ha gått hela vägen upp till sista instans
i det nationella domstolssystemet. Det kan ta längre tid.
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– I Sverige har traditionellt utredningar och kommittéer arbetat i flera år med att ta fram en bra lag. Med EUlagstiftningen finns det inte tid att arbeta på samma sätt.
Dessutom ska 28 länder och Europaparlamentet komma
överens. Utifrån det perspektivet tycker man ofta från
svensk sida att EU:s lagstiftning inte är lika välskriven,
säger han.
LEVANDE MR-DISKUSSION

Europadomstolens och Europakonventionens viktigaste
bidrag till den svenska rättsutvecklingen är att mänskliga
rättigheter har stärkts och hamnat i fokus på ett helt annat sätt än tidigare, anser både Helena Jäderblom och
Elisabet Fura.
– Alla vi individer har vissa rättigheter i förhållande till
staten. Den diskussionen är mycket mer levande nu än
för 20 år sedan. Jag tror att vi har blivit mer medvetna
om de grundläggande rättigheterna – yttrandefriheten,
rätten till privatliv, rätten till egendom. Det är positivt,
säger Elisabet Fura.
Europakonventionen fick ställning som lag i Sverige
1995. Men det är först de senaste 10–15 åren som svenska
jurister har börjat tillämpa konventionen.
– Det dröjde länge innan Europakonventionen fick
någon större plats i juristutbildningen. Fortfarande står
många svenska jurister främmande inför konventionen.
Domarna är ju på engelska och franska så det krävs en
del extraarbete för att ta till sig dem. Jag kan tänka mig
att både privatpersoner och företag inte alltid kommer

EXEMPEL PÅ VIKTIGA DOMAR FRÅN EU-DOMSTOLEN
I en dom från slutet av 2012 sade EU-domstolen nej till könsdiskriminerande försäkringsvillkor. Svenska och andra europeiska försäkringsbolags praxis var tidigare att låta
kvinnor betala högre premier för pensionsförsäkringar, eftersom kvinnor statistiskt lever
längre än män. Men EU-domstolen ansåg att könsbundna skillnader för olika typer av försäkringar strider mot det EU-direktiv som förbjuder könsdiskriminering.
– Det har slagit igenom i hela EU. Vissa domar får väldigt stor betydelse, säger Carl
Gustav Fernlund.
Efter en dom i EU-domstolen infördes lex Laval i Sverige 2010. Domen begränsar
svenska fackets möjligheter att tvinga fram svenska kollektivavtal för utländsk personal
som har tillfälliga uppdrag i Sverige. En ny dom som knappt har fått något medial uppmärksamhet, kan få stor betydelse i Sverige, enligt Nils Wahl.
–Den nya domen ger intrycket av att gå tillbaka något från vad Lavaldomen sade, av att
vara mer fackföreningsvänlig. Det är förvånande att det inte finns någon bevakning om
det, säger han.

till sin rätt som de skulle kunna därför att juristerna inte
förstår att Europakonventionen kan vara tillämplig, säger Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid
Stockholms universitet.
Men både Helena Jäderblom och Elisabet Fura tycker
att Europakonventionen åberopas av svenska jurister oftare i dag än för 20 år sedan.
– Dagens jurister är mycket bättre utbildade när
det gäller mänskliga rättigheter och internationella
förhållanden än vad vi var. I dag finns advokater som
är specialiserade både på EU-rätt och Europarätt, det
hade jag inte kunnat säga för 20 år sedan, säger Elisabet
Fura. n
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allt oftare
En annan skillnad är att EU:s rättighetsstadga är vidare än
Europakonventionen.
– Här hamnar mål som rör tillämpningen av EU-rätten.
Ett nationellt mål som inte handlar om att implementera
eller bedöma EU-rätten hamnar i Strasbourg, säger Carl
Gustav Fernlund, svensk domare i EU-domstolen.
Men samma slags ärenden som rör mänskliga rättigheter kan hamna både i Europadomstolen och EU-domstolen. Det är fortfarande oklart hur de två domstolarna ska
förhålla sig till varandra om så skulle bli fallet.
– Vi försöker undvika det. EU-domstolen har sagt att
man följer Strasbourgdomstolens avgöranden när det
gäller mänskliga rättigheter. Men man kan tänka sig det
motsatta – att vi har sagt något och att Strasbourgdom
stolen tycker något annat. Då får man se vad som händer.
Advokaten Nr 5 • 2015

Hittills har det aldrig ställts på sin spets, säger Carl Gustav
Fernlund.
Helena Jäderblom, domare vald för Sverige i Europadomstolen, är inne på samma linje.
– Vi tittar självklart på hur EU-domstolen tolkar sina bestämmelser. Jag kan inte säga att det råder någon diskrepans, men det kan man säkert påstå, och det kan säkert
bli så att tolkningen av bestämmelserna utvecklas sig åt
olika håll, säger hon.
EU-ANSLUTNING

Carl Fredrik Bergström.

Enligt Lissabonfördraget, som trädde i kraft i december
2009, ska EU ansluta sig till Europakonventionen, en
fråga som bland andra Sverige har drivit.
– Man har tyckt att det är konstigt att unionen inte är
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”Man har tyckt att det är konstigt att unionen inte är ansluten till
konventionen om mänskliga rättigheter när alla EU:s medlemsstater är det.”
Carl Gustav Fernlund

ansluten till konventionen om mänskliga rättigheter när
alla EU:s medlemsstater är det, säger Carl Gustav Fernlund.
Men i ett yttrande från den 18
december förra året fann EUdomstolen att det fanns flera
problem som måste lösas innan
det kan bli aktuellt med en anslutning.
Domstolen
konstaterade
bland annat att det måste finnas
ett system för att hantera eventuella konflikter mellan Europadomstolen i Strasbourg och EUdomstolen i Luxemburg, så att
de inte hamnar på kollisionskurs i onödan.
– Jag står bakom det yttrande som domstolen har gett.
Det är upp till medlemsstaterna att ta itu med frågan nu,
säger Carl Gustav Fernlund.
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Enligt Nils Wahl bottnar EU-domstolens beslut i att
det inte finns tillräckliga garantier för att EU-domstolens
ställning såsom ensam uttolkare av EU-rätten kommer att
kunna upprätthållas.
I Europadomstolen är besvikelsen stor över att anslutningen
inte blev av.
– En anslutning skulle bidra
till en uniform tolkning av rättig
heterna i Europa. Vår organisation har varit väldigt positiv till
att EU ska ansluta sig till konventionen och många tycker att det
är tråkigt att EU-domstolen har
yttrat sig och sagt att det finns
problem som gör att det inte är möjligt för närvarande.
Det innebär att det kommer att ta väldigt lång tid innan
det kan bli aktuellt med en anslutning, säger Helena
Jäderblom. n
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ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?
Varje månad avgörs tusentals mål i Sveriges domstolar. Men hur hittar
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Debatt

GÖRAN LAMBERTZ, JUSTITIERÅD:

”Det finns en sanning som
Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen, skriver om det mycket uppmärksammade Quickärendet. ”Självfallet är det inte antalet supportrar som är avgörande för vem som
har rätt. I själva verket är det just det som är det fina med Quickärendet. Det finns en sanning
som ingen kan göra något åt. Den ligger där och väntar, och den är som den är.”

S

amfundets generalsekreterare
Anne Ramberg har sagt att det
är uppenbart att jag med mitt
deltagande i Quickdebatten bara
försvarar mitt agerande som justitiekansler.
Är inte detta en något slarvig
användning av ordet uppenbart? Hur
ligger det till exempelvis om påståendet inte är sant?
I augusti 2012 klargjorde Anne
Ramberg på sin blogg hur det låg till
med Quickärendet: ”Det är redan
idag med två friande domar, utan
överdrift, en rättsskandal där
samtliga inblandade har ett ansvar.
[...] I detta fall synes det vara så
att det fanns övertygande bevisning för att Quick i själva verket var
oskyldig.”
Är inte detta en något slarvig
användning av orden ”utan överdrift,
en rättsskandal”? Hur ligger det till
exempelvis om påståendet om en
rättsskandal inte är sant?
jag har ända sedan dag 1 i Quickdebatten förundrats över hur samfundets
generalsekreterare har kunnat tala
och skriva så okunnigt som hon har
gjort. Det gäller särskilt som hennes
påståenden har innefattat mycket
allvarliga anklagelser mot några
personer. Jag vet inte vad som ligger
bakom, men möjligen har hon blandat
ihop de båda frågor som debatteras:
1. Vad är sanningen? Var åtalen och
domarna i Quickmålen en rättsskandal eller inte?
2. Vad får man säga om sanningen?
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Och vad får särskilt en domare i HögI så fall har vi bara fråga 1 kvar att
sta domstolen säga?
diskutera. Och då kan jag meddela
Att jag har fått för mig att hon kan
generalsekreteraren att jag numera
ha blandat ihop de båda frågorna
har en ganska lång rad advokater på
beror på följande: Om sanningen är
min lista över personer som till mig
att åtalen och domarna i Quickmålen
har sagt att de är övertygade om att
var en rättsskandal, är det rimligen
Quickärendet inte är någon rättsskanuppenbart att det är fel att säga att
dal. Hur många har hon på sin?
Sture Bergwall kan vara skyldig. Men
Självfallet är det inte antalet supnog är det väl tvärtom om sanningen
portrar som är avgörande för vem
är den motsatta? Alltså om åtalen och
som har rätt. I själva verket är det just
domarna i Quickmålen var riktiga
det som är det fina med Quickärenoch påståendet om en rättsskandal
det. Det finns en sanning som ingen
därför är en villfarelse och de allvarkan göra något åt. Den ligger där och
liga anklagelserna mot Christer van
väntar, och den är som den är.
der Kwast, Seppo Penttinen, Birgitta
Ståhle, Claes Borgström och Sven Å
så när det gäller fråga 1 är verkligChristianson falska?
heten helt avgörande. Och hur ligger
Eller menar Anne Ramberg att det
det då till med verkligheten? Spelar
är fel att säga att domarna kan vara
det någon roll om den bevisning som
alldeles riktiga och att
fanns mot Thomas Quick
KOMMENTAR
påståendet om en rättsvar så övertygande att
skandal är en allvarlig villden närmade sig en sanAnne Ramberg
har valt att inte
farelse, en av samtidens
nolikhet på 100 procent
bemöta Göran Lamstörsta, även om detta
(se kapitel 14 och 15 i min
bertz debattinlägg.
påstående är hundraprobok Quickologi)? Anta att
centigt korrekt? Och att
den var 98 %. Eller 80 %,
oskyldiga får stå ut med anklagelför att ta till med god marginal. Kan
serna? Nej, det har jag nog svårt att
Anne Ramberg då göra mig tjänsten
tro att den viktigaste företrädaren för
att fundera över sannolikheten för
landets advokatsamfund kan tycka.
att det var fråga om en rättsskandal
Det är rimligen ganska självklart att
när Quick åtalades och dömdes? Och
en villfarelse om rättsväsendet av
kanske över hur stor sannolikheten
stora dimensioner, med allvarliga falvar att ”det fanns övertygande bevisska anklagelser mot enskilda, måste
ning för att Quick i själva verket var
avslöjas.
oskyldig”?
Så kritiken mot mig måste bottna
Är man jurist bör man låta bli att
i att svaret på fråga 1 enligt Anne
uttala sig tvärsäkert om sådant som
Rambergs mening är ja: Det var en
man inte är insatt i. Är man generalrättsskandal.
sekreterare i Sveriges advokatsamAdvokaten Nr 5 • 2015

Debatt

ingen kan göra något åt”
fund bör man avstå från tvärsäkra påståenden som inrymmer anklagelser
mot utpekade personer om brott och
andra allvarliga fel. Det gäller i varje
fall om det inte finns någon grund för
anklagelserna.

jag väntar på att anne ramberg ska
få civilkurage nog att be Christer van
der Kwast, Seppo Penttinen, Birgitta
Ståhle, Claes Borgström och Sven Å
Christianson om ursäkt.
Till mig får hon gärna säga, så

småningom, att hon har börjat förstå att det var rätt att avslöja villfarelsen.

Göran Lambertz
Justitieråd, Högsta domstolen
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Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag
skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller till
christina.mattsson@advokatsamfundet.se
Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 25 juni 2015.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

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

Schyman uppmanar
unga kvinnliga
jurister att ta strid
Sveriges första kvinnliga partiledare, Gudrun Schyman, har
starka åsikter om ledarskap
och jämställdhet. Hon delade
med sig av egna erfarenheter
under ett lunchseminarium i
slutet på maj.
Gudrun Schyman har varit politiskt engagerad i över 30 år. Hon
inledde lunchseminariet med att
redogöra för vad som har drivit
henne och hur hon har hamnat
på ledande positioner.
– Jag har aldrig tänkt att jag
ska bli ledare, men jag har alltid
varit väldigt nyfiken och känt en
stor entusiasm och lust att skapa
och förändra.
Men det har inte alltid varit
ett lätt arbete. När Gudrun
Schyman 1988 blev invald i
riksdagen för Vänsterpartiet
kommunisterna brottades hon
med ett bildningskomplex, som
bland annat bottnade i att hon
läste in sin studentexamen på
Komvux.
– Jag hade mardrömmar i ett
halvår, där jag irrade omkring i
kulvertarna utan att hitta fram
till talarstolen. Det var hemskt.
Jag var livrädd för att någon
skulle avslöja
mig, att jag
egentligen inte
visste något.
I partiet
fanns många
konflikter och
motsättningar.
Efter en tid
blev Gudrun
Schyman tillfrågad om hon
var intresserad av att bli partiledare. Och på partikongressen 1990 utmanade hon Lars
Werner och meddelade att hon
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kandiderade till partiledarposten.
– Jag fick en tredjedel av
rösterna och var nöjd med det.
Det visade att det behövdes
förnyelse inom organisationen.
Men om man ställde upp mot
sittande ordförande och förlorade var man ”rökt”, hette det.
Men jag hade inga planer på att
sluta.
tre år senare blev Gudrun
Schyman vald till partiets ordförande.
– Jag hade suttit bredvid länge
och tyckte att arbetet sköttes
otroligt illa och var samtidigt
övertygad om att jag skulle
kunna göra det väldigt mycket
bättre.
Som första kvinnliga partiledare i Sverige fick Gudrun
Schyman helt andra frågor av
journalisterna än hennes manliga kolleger.
– Det första året skrevs inget
om vad jag sade utan bara om
hur jag såg ut. Och de undrade
om jag som ensamstående
mamma inte hade dåligt samvete över att vara borta så mycket
från barnen.
I det andra
valet med
Gudrun
Schyman som
partiledare
fick Vänsterpartiet, som
brukade ligga
på 4-procentsgränsen, 12
procent av rösterna. Samtidigt
började partiet utveckla en
feministisk politik. När resten
av partiet tyckte att det blev för
mycket feminism var det själv-

Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman delade med sig av sina erfarenheter av ledarskap och jämställdhet under Hildary-lunchen den 21 maj.

klart för Gudrun Schyman att
lämna partiledarposten. Ett år
senare, 2005, bildades Feministiskt initiativ.
Gudrun Schyman fortsätter
med att ge sin syn på jämställdhet i allmänhet. Hon konstaterar
att Sverige inte är ett jämställt
land – ett exempel på det är att
löneskillnaderna mellan män
och kvinnor nästan är desamma
som för 30 år sedan. Därefter
nämner hon att många kvinnliga
jurister väljer bort advokatyrket
för att i stället bli domare eller
åklagare.
– I stället för att vara stjärn
advokat på en advokatbyrå och
jobba dygnet runt har man fast
lön, normala arbetstider, kan
vara föräldraledig och får pensionspoäng. Man kan konstatera
att det traditionella manliga

organiserandet av arbetslivet
är förödande för vår möjlighet
att vara människa, sade hon
och uppmanade unga kvinnliga
advokater att ta strid:
– Ni bör tillsammans diskutera
vilka krav ni ska ställa på arbetsgivarna, inte hur ni ska anpassa
er för att bli advokater inom den
rådande strukturen.
ett annat råd till unga biträdande jurister var att redan
vid anställningsintervjun på en
advokatbyrå fråga hur byrån arbetar med jämställdhetsfrågor.
– Ni ska se det som en arbetsmiljöfråga. Det finns krav på att
arbetsgivarna ska ha jämställdhetsplaner. Advokatbranschen
går sotdöden till mötes om den
inte förstår att utnyttja er komKK
petens.
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Aktuellt
Samlade in pengar mot dem som ogillar tiggare
En grupp människor
i Mönsterås vill
stoppa tiggande
EU-migranter och
startade därför en
egen insamling för
att konkurrera ut
tiggarna. Det fick Viktor Banke, biträdande jurist på Advokatbyrån
Nichols & Co AB i Stockholm, att starta en insamling till förmån för
tiggarna på Twitter. På kort tid samlade han in över 26 000 kronor.

Contentworker
SharePoint Document Management

Dokumenthantering för
advokater & jurister

Boka en
online-demo
idag!

Advokat toppar lista
Sveriges juriststudenter har korat sina främsta förebilder bland jurister. På första plats hamnar Elisabeth Massi Fritz, brottmålsadvokat.
JURISTSTUDENTERNAS FAVORITER – TOPP TRE

1. elisabeth massi fritz (vd på Advokatbyrån Elisabeth Fritz, alumn

från Stockholms universitet)
2. mårten schultz (professor i civilrätt vid Stockholms universitet)
3. christina ramberg (professor i civilrätt vid Stockholms universitet)

Undersökningen utfördes av Universum Global på uppdrag
från Norstedts Juridik. 500 juriststudenter tillfrågades.

FOTO: ELISABETH OHLSON WALLIN

Mentorprogrammet Ruben öppet för nya ansökningar
Ruben – mentorskap i grupp är ett mentorprogram som arrangeras av Hilda-nätverket i regi av Sveriges Advokatsamfund.
Projektet vänder sig till kvinnliga och manliga jurister inom
advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen, och har som
övergripande mål att genom diskussioner och utbyte av tankar
och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer
eller delägare. Mentorerna är framstående advokater/delägare,
domstolschefer och andra chefer för statsförvaltningen med flera.
Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och pågår under cirka nio månader.
Sista ansökningsdag är den 1 augusti 2015.
Läs mer på www.advokatsamfundet.se/Hilda/Projekt/Ruben/
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Talare på årets ILTA
SharePoint Symposium
9-10 juni Baltimore

www.contentworker.se
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Vinjett
– Advokater bör alltid ha mänskliga
rättigheter för ögonen. Man blir advokat därför att man vill hjälpa vanliga
människor att hitta rätt i regelverk och
få rättvisa. Advokater har dessutom
fantastiska möjligheter att samarbeta
över gränserna i de internationella
nätverk som finns.
Vilken nytta har du haft av att vara advokat i ILAC?
– Jag har haft stor nytta av det. Som
advokat lär man sig att samtala med
olika parter som har olika intressen
och att jämka ihop ståndpunkter.

Uppdrag – mänskliga rättigheter
Christian Åhlund, som var med
och startade ILAC, har efter 13 år
avgått som juristorganisationens
generalsekreterare. Nu väntar nya
utmaningar.
Varför avgår du som generalssekreterare för ILAC?
– Jag fyllde 70 år i februari och jag
tycker att det är lagom att lämna över
till nya krafter.
Vilken är ILAC:s främsta uppgift?
– Den viktigaste uppgiften är att
hjälpa till att bygga upp nya stater
med nya institutioner, när situationen
i ett konfliktland lägger sig så att det är
möjligt, bland annat genom att utbilda
jurister.
Vad är det viktigaste som ILAC har
åstadkommit under din tid som generalsekreterare?
– Vi bjöds in till Tunisien två veckor
efter revolutionen. Tillsammans med
det tunisiska advokatsamfundet, justitiedepartementet och tunisiska domare har ILAC och ett antal av våra
medlemsorganisationer skapat ett
omfattande program för att bygga upp
olika delar av det tunisiska rättsväsendet. Det tycker jag är det bästa som vi
har gjort.
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Vad har varit mest intressant med arbetet?
– Det har varit fantastiskt att se hur
entusiastiska våra 50 medlemsorganisationer är att delta i verksamheten. Det har också varit fantastiskt att
komma ut i konflikthärdar och se hur
många bra människor som arbetar
med att bygga upp nya institutioner,
nya stater.
Vilken har den största utmaningen
varit?
– Det ständiga problemet är att hitta pengar för verksamheten. Det är
mycket mer konkurrens från biståndsorganisationer och regeringar om att
få finansiering för sådan här verksamhet i dag än för 13 år sedan.
Varifrån kommer ditt intresse för
mänskliga rättigheter?
– Jag var från början i min advokatverksamhet intresserad av utrikespolitik och internationella frågor. Med
tiden fick jag allt fler internationella
konsultuppdrag som gällde mänskliga
rättigheter. När ILAC startades blev
det logiskt att ägna sig åt det på heltid.
Har advokater ett särskilt ansvar när
det gäller att arbeta med och uppmärksamma mänskliga rättigheter?

”Advokater
bör alltid ha
mänskliga
rättigheter
för ögonen.
Man blir advokat därför
att man vill
hjälpa vanliga
människor
att hitta rätt i
regelverk och
få rättvisa.”

Hur ser du på framtiden för ILAC?
– Framtiden ser mycket ljus ut. Den
nya ledningen är yngre, entusiastisk
och väldigt kompetent. Efter 13 år har
ILAC auktoritet. Därför tror jag att finansieringen kommer att fungera.
Dessutom ökar bara behoven av den
här verksamheten.
Vilken är den största utmaningen de
närmaste åren?
– Den stora utmaningen blir att
behålla Tunisien som skyltfönster för
demokrati i Mellanöstern – så att andra länder i regionen kan inspireras.
Skulle det tunisiska projektet misslyckas tror jag att det dröjer decennier
innan demokratin får fotfäste i Mellanöstern.
Vad ska du göra nu?
– Jag är sedan två år ordförande för
Europarådets kommission mot rasism
och främlingsfientlighet. Och jag har
nyss fått ett nytt förordnande från regeringen på fem år, som Sveriges representant i kommissionen. Kommissionen undersöker hur Europarådets
47 medlemsländer uppfyller sina skyldigheter när det gäller att motverka
främlingsfientlighet och rasism. Det är
ett område, som alla vet, där behoven
KK
blir allt större.
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MÅNADENS ADVOKAT Christian Åhlund

Har svenska advokaters medvetenhet
om MR-frågor utvecklats sedan ILAC
startades?
– Det tycker jag absolut. Det finns ett
större intresse nu, särskilt bland unga
svenska advokater, att engagera sig på
ett mer organiserat sätt. Att jobba ideellt med frågor som rör mänskliga rättigheter är ett värdefullt komplement
till annan advokatverksamhet.

Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Resonerande katalog :
minnen 1958–2003
Författare: Stig Strömholm
Förlag: Atlantis
Stig Strömholm, en av Sveriges ledande kulturpersonligheter, jurist, författare, rektor
för Uppsala universitet 1989–1997, ledamot
av ett stort antal akademier, styrelser och
råd, har gett ut sina levnadsminnen från en
nästan femtio år lång karriär. Boken inleds
med hans tingsmeritering 1958 och avslutas
med hans avgång från det sista officiella uppdraget som ordförande för Riksbankens jubileumsfond. Med lärdom och humor berättar
han här om ett långt och mycket händelserikt
liv, med mångskiftande uppdrag både i Sverige och internationellt och möten med många
intressanta och namnkunniga personer.
Titel: Aktörerna
Författare: Staffan Bergfeldt
Förlag: Axplock
Advokat Staffan Bergfeldt har
romandebuterat med boken
Aktörerna. Många år som
verksam brottmålsadvokat
har gett bakgrundsstoff till denna berättelse
som utspelar sig i Eskilstunas undre värld och
bland rättsväsendets andra aktörer, i och utanför rättssalen. Vi får följa tre förslagna och
lite slitna brottskumpaner när de genomför
en i deras ögon, lyckosam bankkupp och vad
som händer därefter med polisjakt, förhör,

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Axberger, Hans-Gunnar: En misslyckad utredning – SOU 2013:66
: om politiken och tredje statsmakten : en mediepolitisk studie
(Juridisk reportagebyrå. 132 s.)
Brattström, Margareta: Rätt arv :
fördelning av kvarlåtenskap /
Margareta Brattström, Anna
Singer (4. uppl. Iustus. 236 s.)
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten / av Nils Jareborg,
Sandra Friberg, Petter Asp,
Magnus Ulväng (2. uppl.
Iustus. 441 s. Svensk straffrätt ; 3)
Derlén, Mattias: Grundläggande
EU-rätt / Mattias Derlén, Staffan Ingmanson, Johan Lindholm
(Liber. 143 s.)
Gerhard, Peter: Köprättens grunder
(13. uppl. Liber. 346 s.)
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häktning och rättegång, allt under diverse
förvecklingar. Parallellt pågår en internutredning om ett misstänkt mord på en kriminalinspektör i polishuset. Boken är skriven med
mycket humor men lyfter också fram sådant
– stort som smått – som kanske inte alltid
fungerar på det sätt det borde göra.
NY AVHANDLING
Underskott i aktiebolag : En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av
svensk rätt och EU-rätten av Anna Romby, Uppsala universitet (Iustus)
Avhandlingen granskar den skattemässiga
behandlingen av förluster i aktiebolag i ljuset
av svensk och europeisk lagstiftning. Syftet
med avhandlingen är att kritiskt undersöka
möjligheten för företag att utjämna förluster både mellan olika år och mellan olika
skattesubjekt.I bokens första del diskuteras
möjliga utformningar av utjämning utifrån en
komparativ utblick och centrala bolagsskatterättsliga principer. Den andra delen består
av en EU-rättslig analys och i den tredje delen studeras den svenska regleringen.
SAOL
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har
nyligen kommit ut i ny upplaga. SAOL 14 är
än så länge enbart tillgänglig i bokform men
material från tidigare upplagor är sökbara på
Svenska Akademiens hemsida. SAOL 13 går
även att ladda ned som app till din smartphone.

Insolvensvolymen 2015 (20. uppl.
Far Akademi. 648 s.)
Jacobson, Herbert: Enkla bolag i civilrätten : en splittrad företeelse
(Jure. 106 s.)
Johnsson, Lars-Åke: Patientlagen
: en kommentar (Norstedts
juridik. 205 s. Norstedts gula
bibliotek)
Julstad, Barbro: Fastighetsindelning
och markanvändning (5. uppl.
Norstedts juridik. 183 s.)
Kastberg, Patrik: Kommunala aktiebolag : en handbok (Jure. 290 s.)
Larsson, Nils: Upplåtelser för ledningar i praktiken / Nils Larsson,
Stieg Synnergren (2. uppl. Norstedts juridik. 161 s.)
Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod (8. uppl. Iusté. 328 s.)
Norges Lover 1687–2014 / utgitt av
Det juridiske fakultet (Bergen :
Fagbokforlaget. 4121 s.)
Persson, Annina H.: Mellanmän :

NÄMNDEMÄNNASYSTEMET
– TVÅ STUDIER VISAR ATT POLITISK
TILLHÖRIGHET KAN PÅVERKA
OPARTISKHET I DOMSTOLSBESLUTEN
En ny studie ur en kommande doktorsavhandling vid Uppsala universitet visar att
asylärenden i svenska migrationsdomstolar
kan påverkas av nämndemännens politiska
bakgrund. Studien som bygger på samtliga
15 500 asyldomar från de tre migrationsdomstolarna mellan 2011 och 2013, visar på
skillnader i hur asylärenden avgörs beroende
på vilken politisk tillhörighet nämndemännen
har. Minst är sannolikheten att få asyl om en
nämndeman nominerad av SD sitter i rätten,
störst om en nämndeman nominerad av KD
sitter i rätten. Political Bias in Court? Lay
Judges and Asylum Appeals är en delstudie i
Linna Marténs kommande avhandling.
Ännu en studie från Göteborgs universitet
visar på problem med nämndemannasystemets opartiskhet. Studien visar att sannolikheten för en fällande dom ökar markant
för åtalade med arabiskt-klingande namn om
det finns en sverigedemokratisk nämndeman
med i rätten. Politics in the Courtroom: Political Ideology and Jury Decision Making är
skriven av Shamena Anwar, Patrick Bayer och
Randi Hjalmarsson.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

om kommissionärer, handels
agenter och andra representanter / Annina H. Persson &
Carolina Saf (Liber. 176 s.)
Romby, Anna: Underskott i aktiebolag : en skatterättslig studie av
förlust- och resultatutjämning
i ljuset av svensk rätt och EUrätten (Iustus. 563 s. Skrifter
från juridiska fakulteten i Uppsala ; 127. Diss. Uppsala universitet, 2015)
Rådberg, Åke: Byggjuridik i praktiken (2. uppl. Studentlitteratur.
343 s.)
Svenska Akademiens ordlista över
svenska språket (14. uppl. Svenska Akademien. 1596 s.)
Thiblin, Ingemar: Rättsmedicin i
teori och praktik : en guide
för läkare och jurister /
Ingemar Thiblin, Jean-François
Michard (Studentlitteratur,
2014. 225 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut (Jure. 280 s.)
Wegerstad, Linnea: Skyddsvärda
intressen & straffvärda kränkningar : om sexualbrotten i det
straffrättsliga systemet med
utgångspunkt i brottet sexuellt
ofredande (Juridiska fakulteten,
Lunds universitet. 339 s. Diss.
Lunds universitet)
Örnhall, Hans: Bostadsbestämmelser 2015 : en handbok om
byggbestämmelser för bostäder
och bostadsmiljö, nybyggnad
och ombyggnad (9. uppl. Svensk
byggtjänst. 192 s.)

LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Aktiebok på webben?
Har du många delägare?
Är du delägare i flera aktiebolag?
Är ditt företag värdefullt?
Vill du slippa hantera aktiebrev?
NVR - Sveriges ledande aktieboktjänst.

www.nvr.se

medicinsk-juridiska utredningar
Erfarenhet av och intresse för handläggningen av
medicinska utredningar i exempelvis:
• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén

Leg läkare

Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se
Internet: www.kuritzen.se

Torsten
Kreuger
1884–1973
Aff

Affärsmannen, tidningsmannen, rättskämpen,
naturvännen och båtentusiasten
Läs om Torsten Kreugers dramatiska liv, affärsmannen som överlevde
Kreugerkraschen och fängelsetiden därefter och på nytt blev en av Sveriges
rikaste personer, läs om hans unika fastigheter, båtar och bilar, om hans
olycksbröder Oscar Rydbeck och Krister Littorin, om Högbroforsmålet,
en rättsskandal. I boken finns ett 70-tal oljemålningar och fotografier, de
flesta i färg. En praktbok. 385 kr
En närmare presentation av boken finns på www.magnusullman.com
Du kan beställa boken direkt på tel: 0708 1919 29
eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se.
Boken levereras med en inbetalningsavi. Priset inkluderar porto och emballage.
Erbjudandet gäller endast i Sverige.

Bokförlaget Magnus Ullman
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Samfundet
NYA LEDAMÖTER
DEN 8 MAJ 2015
Julia Asplund, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Björn Bjuggren, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Anna Blomgren, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm
Andreas Carnheimer, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö
Linda Danielsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Daniel Daun, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö
Linn Ejderhamn, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Johan Engström, Advokatfirman
Lundberg & Åkerlund HB, Luleå
Daniel Fogelberg, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm
Ludvig Frithiof, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö
Wictor Furman, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm
Emilia Hempel, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Rodney Humphreys, Advokatbyrån
Martin Cullberg AB, Stockholm
Kimmie Johansson, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Malmö
Natalie Mihajlovic Kojadinovic,
Advokatfirman Devlet AB,
Stockholm
Per Åke Kvarnström, Advokatfirman Kjällgren AB, Uddevalla
Alexander Lindmark, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Annika Lundeslöf, Advokatfirman
VICI AB, Lund
Pontus Malmunger, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö

Christoffer Mangelus, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Göteborg
Kristina Norberg, Jur. kand. Kristina Norberg, Stockholm
Amanda Chafira Onval, Juristdomänen, Advokatfirman Endsjö
AB, Stockholm
Sofia Pedersen, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Natali Phalén, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
Adrian Della Morte Pålstam,
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Henric Roth, Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB, Stockholm
Oscar Rydén, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Peter Sivenius, Advokatfirman
Frenander AB, Örebro
Maria Svedenström, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Christoffer Thibblin, Hamilton
Advokatbyrå KB, Stockholm
Charlotta Weitner, Advokat Stefan Andersson AB, Halmstad

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Anna Arnesson, Kalmar, 1 maj 2015
Marcus Bergström, Göteborg,
27 april 2015
Peter Bäärnhielm, Stockholm,
31 mars 2015
Rashin Fardnicklasson, Stockholm, 1 maj 2015
Emma Ghaffari, London, 5 maj
2015
Roger Hellström, Stockholm,
17 april 2015
Emma Lenné, Stockholm, 24 april
2015
Li Grove Nielsen, Malmö, 30 april
2015

Upplysning!
HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ!
AdvokatData - säker hantering av ärenden,
tid, samtliga dokument och fakturering.
Utvecklat för advokatbyråns speciella behov.

www.advokatdata.se
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Samfundet
Jenny Nilsson, Stockholm, 21 april
2015
Johan Nylén, Stockholm, 15 april
2015
Anna Elisabeth Petersson, Stockholm, 30 april 2015
Gustaf Swedlund, Stockholm,
30 april 2015
Mårten Svensson, Stockholm,
1 maj 2015
Fredrik Vinstock, Stockholm,
1 april 2015

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/0122 Betänkandet Viktigt
meddelande till allmänheten via
mobil telefoni (SOU 2014:92)
R-2015/0257 Betänkandet Värdepappersmarknaden, MiFID II
och MiFIR (SOU 2015:2)
R-2015/0296 Promemorian
Rätten till försvarare, m.m.
(Ds 2015:7)
R-2015/0307 Betänkandet Ett
svenskt tonnageskattesystem
(SOU 2015:4)
R-2015/0308 Promemorian
Återlämnande av olagligt
utförda kulturföremål
(Ds 2015:10)
R-2015/0323 Betänkandet Rätt
visans pris (SOU 2014:86)
R-2015/0366 Betänkandet En
ny svensk tullagstiftning (SOU
2015:5)
R-2015/0430 Skatteverkets
promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och
äktenskapsregister
R-2015/0589 Promemorian Höjning av vissa avgifter enligt
skatteförfarandelagen

R-2015/0643 Förslag till ändring i
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
R-2015/0710 Promemorian Utökade möjligheter till frivillig betalning av böter och viten
R-2015/0744 Promemorian Vissa
registerfrågor
R-2015/0776 Promemorian
Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser
mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
R-2015/0784 Promemorian En
global standard för automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton
R-2015/0785 Promemorian
Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Delgivningsspecialisten
Auktoriserad av länsstyrelsen med rikstäckande
verksamhet. Delgivning av uppsägningar,
villkorsändringar, kallelser mm.
För vidare information, priser mm nås vi på
0911-23 96 98
info@delgivningsspecialisten.se

Dags att flytta hem?
Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB som
bedriver verksamhet i södra Småland och i
Blekinge märker en markant efterfrågeökning
och söker därför en advokat eller biträdande
jurist med anknytning till regionen.
Du har dokumenterat goda juridiska kunskaper
och relevant erfarenhet inom någon eller några
av advokatbyråns discipliner. Läs mer om
advokatbyrån på hemsidan www.garde.se.

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Vi erbjuder Dig ett stimulerande arbete och
yrkesmässig utveckling i ett sammansvetsat
och ohierarkiskt team. Ring 0470-739010 för
ytterligare upplysningar.
Dina ansökningshandlingar med fullständig
meritförteckning mejlas senast den 1 augusti
2015 till sydost@garde.se.

B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se

För snart tjugo år sedan fick Sveriges
advokater ännu mer tid till sina klienter.
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort antal
advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.
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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

P.S.

I år är det
20 år sedan

ADVOKATEN&MEDIERNA

Frikännanden beror
inte på okunskap
I en replik på DN Debatt
den 1 juni bemötte Advokatsamfundets ordförande
Bengt Ivarsson Stockholmspolisens utredare
Nina Rungs debattartikel,
där hon skrev att okunniga
domare friar anklagade i
sexbrottsmål. I sitt svar
konstaterade Ivarsson att
frikännande domar i våldtäktsmål inte är en effekt
av okunskap hos domarna,
utan en effekt av de bevisproblem som åklagarna
har. Även Svea hovrätts
president Fredrik Wersäll
bemötte Rungs artikel och
menade att den innehöll en
rad sakfel i centrala frågor
och ett flertal missuppfattningar om vad som är gällande rätt.

I maj sände SVT inslag där bland annat advokatbyråer påstods utnyttja kryphål i
lagen för att sänka skatten. Anne Ramberg kritiserade SVT bland annat på sin blogg
för bristande saklighet och för att SVT:s vinkling skulle möjligen kunna förmedla intrycket att de ändrade 3:12-reglerna huvudsakligen berörde advokater och revisorer.
Så är dock inte fallet. De berörde arkitekter, reklambyråer, IT-konsulter, ICA-handlare – som ICA-Stig på bilden – och alla medarbetarägda tjänsteföretag.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

vissa år är mer av normalår
än andra. Andra år förknippas med avgörande historiska
förändringar. 1995 är ett sådant
år. Efter att en knapp majoritet
av den svenska befolkningen
i en folkomröstning 1994 sagt
ja till EU så inträdde Sverige i
Europeiska unionen 1995 och
EU-rätten blev en del av svensk
rätt. Det är lika länge sedan Europakonventionen fick ställning
som lag i Sverige. 20 år med EUrätten och Europakonventionen
har medfört att svensk rätt har
förändrats i grunden. Men domstolsbesluten från både Europadomstolen och EU-domstolen
är okända för många svenskar.
Dessutom blandas domstolarna
ofta ihop. I detta nummer av
tidskriften Advokaten presenteras de centrala rättsliga
institutionerna i Europa; och de
svenska juristerna med nyckelpositioner som berättar om en
komplex och ständigt föränderlig värld.
1995 var även ett viktigt år
på andra sätt. Sverige tillåter
detta år att homosexuella ingår
partnerskap. En annan viktig
händelse var att EU beslutar att
införa euron som gemensam
valuta. Det går att konstatera
att på 20 år har Sverige och vår
omvärld förändrats och flätats
samman på ett radikalt sätt.
Tom Knutson
Chefredaktör

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Hemsida: www.advokatsamfundet.se
Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA),
journalist
08-459 03 03
magnus.andersson@
advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK),
journalist
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@
advokatsamfundet.se
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ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32,
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt
prenumeration@advokatsamfundet.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 4 augusti 2015.
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress
denna sida). Åsikter och förslag som framförs
i artiklar står helt för författarnas eller de
intervjuades räkning och behöver inte delas av
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt.
Delar av tidskriften publiceras även på internet.

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB
TRYCK
Lenanders grafiska
ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande

Den som sänder material till tidskriften anses
medge elektronisk publicering/lagring.
PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2015

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges
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Ligg steget före din motpart.
Prova Crito avtalsmallar en månad utan kostnad.

Crito är avtalsmallar skrivna av och för Sveriges främsta affärsjurister.
Du får förslag på både köparvänliga och säljarvänliga klausuler, det
hjälper dig att ligga steget före och veta hur din motpart tänker.
Du får även djupgående kommentarer, best practise-klausuler och
förhandlingsråd. Såklart.
Prova en månad utan kostnad.
Anmäl ditt intresse på nj.se/crito-avtalsmallar

