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Justitieministerns utspel kan
ses som ett svar på Dom-
stolsverkets beslut i decem-

ber: att från mars i år införa en
taxa för målsägandebiträden i
mål med huvudförhandlingsti-
der upp till 3 timmar och 45
minuter. På samma sätt som
taxan för offentliga försvarare.

Thomas Bodström säger sig se
en viss logik i att man har taxor
även för målsägandebiträden.
Men är också tydlig i vad han
anser om taxesystemet i stort.

–Principiellt vill jag ta bort det
eftersom det inte belönar hårt
arbete. Det är fel att en som
bara lever upp till miniminivån

får samma betalning som en
som träffar sin klient flera gång-
er. Jag hoppas och tror att det
här försöket ska visa att det inte
blir dyrare att slopa taxorna.

Förslag till våren
Exakt när, var och i vilken om-
fattning försöket ska genomfö-
ras är inte klart ännu. Departe-
mentets ambition är dock att ha
ett färdigt förslag under våren så
att pilotprojektet kan komma
igång under hösten. Försöket
måste vara så pass stort att det
kan ge säkra slutsatser.

–Huvudsyftet är att ta reda på
om det blir dyrare eller billigare

än i dag, säger Cecilia Renfors,
biträdande enhetschef på justi-
tiedepartementet. Men det är
också ett bra tillfälle att göra en
bedömning av om dagens taxor
är någorlunda rimliga. Underla-
get för offentlig försvarartaxan
har trots allt 30 år på nacken.

Cecilia Renfors passar också
på att förtydliga att försöket
bara omfattar taxorna, inte tim-
kostnadsnormen.

–Många har trott att vi även
ska ta bort timkostnadsnormen,
men det har vi inga planer på. I
alla fall inte i nuläget.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON

Brottmålstaxan bort på prov
Justitieministern vill slopa hela systemet med taxor

Lagstiftning och rättstillämpning 
i terrorismens kölvatten

IUSA har det inrättats militär-
domstolar vilka kan utdöma
dödsstraff. USA reser krav på

utlämning av misstänkta terroris-
ter och har de senaste månaderna
vidtagit massarresteringar. Vidare
har hemlig telefonavlyssning av
försvarsadvokaters samtal med
klienter utan domstols beslut in-
förts. I Storbritannien har möjlig-
heter att arrestera och på obe-
stämd tid ta personer i förvar som
kan antas ha samröre med terroris-
ter införts.

EFTER DEN 11  SEPTEMBER

2001 enades världssamfundet
över en natt om att bekämpa ter-
rorism. Det innebar en välkom-
men tidigare inte skådad enighet.
Alla länder, däribland Sverige,
skyndade att visa lojalitet med
såväl tidigare som nya FN-beslut
om frysning av tillgångar. EU:s
ministrar förhandlade i en rasande
takt fram olika förslag, däribland
definitionen av terrorism och den
s.k. europeiska arresteringsordern,
som  innebär bl.a. att  kravet på
dubbel straffbarhet tas bort.
Någon djupare analys av beslutens
förenlighet med svensk grundlag
och Europakonventionen eller

konsekvenserna av att genomföra
FN:s och EU:s beslut har inte pre-
senterats eller behandlats.

Resolutioner beslutade av FN:s
säkerhetsråd är folkrättsligt bin-
dande för alla medlemsstater som
därför måste verkställa alla sådana
beslut, vilka också äger företräde
före internationella avtal.

Inom EU kan rådet fatta beslut
inom ramen för den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken.
Sanktionsbeslut kräver normalt
antingen att de omvandlas till s.k.
rådsförordningar, vilka är bindan-
de och direkt tillämpliga i Sverige,
eller genom antagande av natio-
nell lagstiftning. Genom att över-
låta lagstiftningskompetensen till
EU har det för oss normala lagstift-
ningsförfarandet med utredning,
remissförfarande och lagråds-
granskning ersatts.Detta har inne-
burit en försämring i kvalitén och
en allvarligt försämrad insyn för
svenska folket.

Riksdagens partier har genom
EU-nämnden visserligen insyn i
det arbete som föregår ministerrå-
dets beslut. Emellertid är det un-
derlag som står till nämndens för-
fogande mycket begränsat. Riks-
dagen riskerar därigenom att bli

gisslan i en lagstiftningsprocess,
som på mycket varierande under-
lag föregåtts av politiska mandat
lämnade till ministern i fråga.

Fokus har genom händelserna
den 11 september kommit att rik-
tas på såväl formerna för lagstift-
ningen som på rättstillämpningen.

BESLUTEN OM EUROPEISK

arresteringsorder och överläm-
nande mellan medlemsstaterna,
definitionen av terrorism, liksom
besluten om spärrande av tillgång-
ar är exempel vilka utgör
inskränkningar i grundläggande
rättsprinciper i ett demokratiskt
samhälle och som kan leda till all-
varliga integritetsinskränkningar
och hota rättssäkerheten.

Avvägningen mellan en effektiv
terroristbekämpning och rätts-
säkerhetsintressen kräver efter-
tänksamhet och analys. Tiden har
inte medgivit detta. Det är just i
tider av oro och när grundläggan-
de intressen i ett samhälle hotas,
som det är särskilt angeläget att
värna om de demokratiska värde-
na och mänskliga rättigheterna.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare

Det befogade
intresset att
bekämpa terro-
rism ställer
höga krav på
lagstiftaren.
Bekämpandet
av terrorism
liksom all
annan allvarlig
brottslighet får
dock inte leda
till att mänskli-
ga rättigheter
åsidosätts.

Brottmålstaxan och den nya
taxan för målsägandebiträden
ska på prov tas bort vid några
av landets domstolar efter

initiativ från
justitiedeparte-
mentet. Om

försöket slår väl ut vill justitie-
minister Thomas Bodström
slopa hela taxesystemet.

– Jag tycker taxor är dåligt
eftersom de motverkar att
man som advokat ger allt för
sin klient, säger Bodström.

AKTUELLT
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Mindre än fyra veckor efter att chefs-
åklagare Sune Andersson utsattes för
det råa knivöverfallet är han tillbaka på
sitt jobb vid åklagarkammaren
i Östersund.

Han är stel och öm i
ryggen, har värk i
hela bröstkorgen och rosslar lite

när han talar.
� Hade du trott att något sådant här skulle
kunna hända dig?
– Nej, det har faktiskt aldrig föresvävat

mig. Visst har jag blivit hotad några gånger,
men det var flera år sedan.Jag har aldrig känt
mig osäker tidigare men nu har jag uppen-
barligen fått min grundtrygghet rejält ska-
kad. Man frågar sig varför detta händer just
mig. Samtidigt är jag tacksam att han inte
hade skjutvapen, då hade det nog inte slutat
lika bra.

� Hur känner du för åklagarjobbet i dag ?
– Jag besökte domstolen tillsammans med

min familj direkt när jag blev utskriven. Det
kändes inget speciellt. Men det är klart att
händelsen gett mig effekter på det psykiska
planet,som jag har svårt att värdera i dag.Jag
kan inte påstå att jag sover speciellt bra om
nätterna och sitter inte gärna framför ett
upplyst fönster utan att dra ned persienner-
na.Har det hänt en gång är man orolig för att
det kan hända igen.En allmän obehagskäns-
la som finns kvar så länge jag inte vet och för-
står varför. Men jag är inte orolig för att ta
mig an andra mål.

� När är du tillbaka i rätten igen?
– Jag räknar med att kunna fungera som

åklagare i full utsträckning redan i nästa må-
nad. I alla fall som det känns i dag.

� Vad tycker du om säkerheten i svenska
domstolar?
– Jag tycker att det är ett mycket befogat

och rimligt krav att människor inte är beväp-
nade i en domstol, eftersom ett domstolsbe-

slut ofta väcker mycket starka käns-
lor. Jag vet inte exakt hur det ska
förhindras men det är självklart
att det behövs någon form av in-
passeringskontroll och vakter, sä-
ger han och tänker efter en
stund…

– Naturligtvis är jag medveten
om att det är väldigt svårt att
skydda sig helt om någon vill ta li-
vet av en annan människa. För
den skull måste vi ändå anstränga
oss för att förhindra det.

HANS HELLBERG

AKTUELLT

Knivhuggne 
åklagaren till-
baka på jobbet

Åklagare kräver 
säkrare domstolar
Efter knivöverfallet på chefsåklaga-
re Sune Andersson i Östersund
kräver åklagarnas fackliga organi-
sation att det måste bli svårare att
ta sig in beväpnad i domstolarna.

H
ändelsen visar att det behövs
någon sorts permanent inpas-
seringskontroll. Det är viktigt

att alla kan känna sig trygga i domstols-
miljön, säger Leif Görts, åklagare och
facklig företrädare för Juseks åklagar-
sektion.

Riksåklagaren har tillsatt en arbets-
grupp som ska göra en snabbanalys av
händelsen i Östersunds tingsrätt den
12 december. Samtliga landets chefs-
åklagare har fått svara på hur de och
deras medarbetare ser på sin situation.

ANALYSEN SOM SKA vara klar
under januari ska leda fram till en
kravlista på vilka åtgärder som behövs
för att åklagare ska kunna känna sig
säkra när de är i domstol.Den ska ligga
till grund för Riksåklagarens fortsatta
diskussioner med Domstolsverket och
regeringen.

Leif Görts, som ingår i analysgrup-
pen, är redan nu klar över att lagstift-
ningen behöver skärpas.

– Det behövs allmän säkerhetskon-
troll vid alla landets domstolar,där be-
sökarna måste passera en larmbåge el-
ler annat slags inpasseringskontroll.
Dessutom bör det finnas bevaknings-
personal som kan rycka in snabbt.Bara
att man har det verkar avskräckande.

Sedan i fjol har ju landets domstolar
rätt att genomföra generella säker-

hetskontroller i mål där man tillsam-
mans med polis, åklagare och försvar
anser att det finns en reell hotbild.

ULF ARVIDSSON, planeringsdirektör
och säkerhetsansvarig vid Riks-
åklagarens kansli leder analysgrup-
pens arbete. Han är inte beredd att
redan nu kräva generella tillträdeskon-
troller till domstolsförhandlingar,utan
vill avvakta gruppens slutsatser.

– Men det är självklart en fråga vi dis-
kuterar. Jag har svårt att se hur vi kan
skapa en tillräcklig grad av säkerhet
utan att införa någon form av starkare
kontroll.

I en alldeles färsk arbetsmiljöunder-
sökning fick landets åklagare svara på
frågor om säkerhet och hot. Resulta-
ten visar att nästan var femte åklagare
(18 procent) det senaste året blivit ut-
satt för våld eller hot om våld i sitt ar-
bete. Drygt var tredje åklagare (34
procent) har det senaste året i varie-
rande grad känt oro för sin egen eller
familjens säkerhet.

HANS HELLBERG

Chefsåklagare Sune Andersson överfölls den 12 december av en knivbeväpnad man
i Östersunds tingsrätt. Han träffades av två hugg varav det ena punkterade höger
lunga.
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– Det känns overkligt. Jag hade aldrig trott att jag skulle
råka ut för något sådant här, berättar Sune Andersson.
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Advokater och åklagare ska vid huvudför-
handling ges möjlighet att hänvisa till hand-

lingarna i målet. Fler mål ska
kunna avgöras utan huvudför-
handling och parternas ansvar
öka. Så ska rättegångarna bli

snabbare, bättre och dessutom kosta mindre.
Det hoppas 1999 års rättegångsutredning
med sitt slutbetänkande.

Den nyhet som väntas
få störst praktisk be-
tydelse är att parterna

såväl i brottmål som tvistemål
vid huvudförhandlingen ska
kunna hänvisa till handlingar-

na i målet – i stället för att muntligt behöva uppre-
pa hela materialet. Något som både kan förkorta
och vitalisera rättegångarna genom att vittnesför-
hören påbörjas tidigare,hoppas särskilde utredaren
K-G Ekeberg, till vardags lagman i Norrtälje tings-
rätt.

– Åklagaren kan i stället för att med entonig röst
läsa upp sina åtalspunkter hänvisa till stämningsan-
sökan.Och advokaterna behöver inte lägga ned tid
och kraft för att framföra sin textmassa ledigt och
muntligt utan kan i stället koncentrera sig på att
förbereda listiga frågor och finslipa pläderingen,
säger K-G Ekeberg och fortsätter:

– MÅLET LIGGER ju i normalfallet klart och fär-
digt och man kan i stället koncentrera sig på det man
samlats för medan rätten är pigg och nyter – nämli-
gen vittnesförhören och övrig muntlig bevisning.

Han tror att nyordningen har sina största fördelar
i tvistemål och större ekobrott- och miljöbrottmål
men knappast blir aktuell i enklare rattfyllerimål
och liknande. Och han ser också goda rättssäker-
hetsaspekter.

– I dag får rätten bara döma över det som framförs
muntligt vid förhandlingen vilket gör att den i sin
dom inte får beakta om åklagaren, ombudet eller
den enskilda parten glömt bort att räkna upp något
moment.Det problemet slipper man.

Men framför allt hoppas han att det ska spara tid

och pengar, inte minst för parterna. Kanske kan ti-
den för ett vanligt tvistemål halveras?

– Vittnesförhören kan ju många gånger ta betyd-
ligt kortare tid än presentationen av målet i övrigt.
Min förhoppning är att förhandlingstiden ska för-
kortas rejält när parterna blivit mogna att ta till sig
detta.

Ett annat förslag i samma anda är att enklare
brottmål ska kunna avgöras helt utan huvudför-
handling om den tilltalade är införstådd med detta.
Det gäller dels mål där straffskalan bara rymmer
böter – fortkörning och olika typer av ordningsför-
seelser. Men det kan också bli aktuellt i mål med
fängelse i straffskalan, men där det i det enskilda
fallet stannar vid böter.

– Typfallet kan vara när vederbörande erkänt vid
förundersökningen men sedan inte skrivit på straff-
föreläggande eller åklagaren av något skäl inte ut-
färdat ett sådant.Och det inte krävs någon muntlig
bevisning. Men den åtalade ska alltid ha rätt att
begära förhandling.

EN NYHET ÄR OCKSÅ att det ska bli svårare för
parter att sabotera rättegångarna genom att göra sig
själva oanträffbara eller åberopa förhör med vitt-
nen som är svåra att få tag i, eller kanske inte ens
finns.

– Den som åberopar förhör med sig själv i bevis-
syfte och sedan inte kommer till förhandlingen ska
kunna drabbas av tredskodom eller få sin talan för-
fallen.Om det upprepas vinner den nya tredskodo-
men laga kraft. Domstolen ska också under vissa
förutsättningar kunna avvisa ett åberopat vittne
om man inte lyckas få tag i honom eller henne.

Utredningen föreslår också bland mycket annat
att försöken med videoteknik permanentas i alla
landets domstolar. På så sätt kan brottsoffer eller
vittnen som känner stark rädsla för att infinna sig i
rättssalen ändå delta i förhandlingen. Videotekni-
ken kan också spara reskostnader och göra det
lättare att höra människor på andra orter.

– Men vår utgångspunkt är fortfarande den per-
sonliga inställelsen, att vi har levande människor i
rättssalen. I vissa brottmål, och tvistemål där man
vill verka kraftigt för en förlikning, kan det vara
direkt olämpligt att hålla videoförhör. Det måste
rätten avgöra från fall till fall.

Advokatsamfundets förre ordförande, Elisabet
Fura-Sandström har varit med som expert i utred-
ningen och är nöjd med förslagen. Parternas ökade
ansvar är särskilt bra ur advokatperspektiv.

– Det innebär större fokus på advokatens roll och
större efterfrågan på advokatens expertis, säger
hon. Det blir viktigare att ha ett bra biträde när
parternas ansvar ökar.
LÄS MER: EN MODERNARE RÄTTEGÅNG

(SOU 2001:103).

HANS HELLBERG

AKTUELLT

Och här är
fler förslag
DOMSTOLARNA ska
få en ökad skyldighet
att verka för förlikning
och samförståndslös-
ningar i tvistemål. Efter
dansk förebild ska
domstolen efter
huvudförhandling men
före dom och med
parternas samtycke
kunna avge ett munt-
ligt tillkännagivande
om utgången av målet.
I Danmark leder detta
till att närmare hälften
av målen förliks på
detta sena stadium.

UNDER förberedelsen
av ett tvistemål ska
domstolarna alltid
erbjuda parterna möj-
ligheten att ingå bin-
dande avtal om att inte
överklaga tingsrättens
dom. Många parter kan
vara nöjda med att få
sin sak prövad i en
instans och har kanske
inte råd att driva det
vidare.

VID STÖRRE rätte-
gångar, som brandrät-
tegången i Göteborg,
ska domstolen vara
skyldig att se till att alla
som deltar men inte
får plats i rättssalen
ska kunna följa hela
rättegången genom
ljud- eller bildöverfö-
ring från en sal intill.
Det ska om möjligt
även gälla åhörare.

KVINNORNA dyker
äntligen upp i rätte-
gångsbalken. Utred-
ningen har genomgå-
ende i sin lagtext lagt
till hon och henne där
det i dag bara står han
och honom. ❖

Så ska rättegångarna bli 
effektivare, snabbare och bättre

”Enklare brott-
mål ska kunna
avgöras helt
utan huvud-
förhandling”

K-G Ekeberg.
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Vilken uppgift har Sveriges
Domareförbund?

– Vi försöker göra oss till tolk
för domare i frågor som rör
den dömande verksamheten,
med särskild tonvikt på kvali-
teten i dömandet och rättssä-
kerheten.

– Förbundet engarerar sig
också i de organisatoriska frå-
gorna; domstolarnas självstän-
dighet och hur domstolsvä-
sendet ska utformas i framti-
den.

– Domareförbundet har
också kontakter med domar-
organisationer i andra länder.

Hur påverkar det pågå-
ende förändringsarbetet
stämningen i domarkåren?

– Det finns en vilja och en
flexibilitet till förändring och
det är inte detta som utgör
domstolarnas problem.Besvä-
rande är däremot den arbets-
belastning som råder i vissa
domstolar. Den är på sina håll
så tung att det finns en uppen-
bar oro för att kvaliteten i dö-
mandet inte kan upprätthål-
las. Mest påtagliga är proble-
men i de stora tingsrätterna.

– Ett annat orosmoment är
svårigheten att rekrytera unga
jurister till domarbanan. Om
inte domstolarna förmår attra-
hera de unga får vi oöverstigli-
ga problem framöver.

Du är även ordförande i
Lunds domarakademi,
som sedan 1998 fram-
gångsrikt bedrivit  utbild-
ningsverksamhet i nära

samråd med juridiska
fakulteten vid Lunds uni-
versitet och Södra avdel-
ningen av Sveriges advo-
katsamfund.Hur ser pla-
nerna för akademien  ut?

– Årets första seminarium
hålls den 6 mars och tar upp
rådgivareansvaret med profes-
sor Jan Kleinemann som före-
läsare. Därefter följer ytterli-
gare en handfull seminarier,
där vi som vanligt riktar inbju-
dan till de kategorier jurister
som vi tror är intresserade av
ämnet i fråga.

Ni lär har testat intresset
för en domarakademi i
Göteborg?

– Ja, vi har hållit två semina-
rier i Göteborg. De fick ett så
stort gensvar att avsikten nu är
att bilda en akademi även i
Göteborg. I Umeå ligger man
steget före och har redan bil-
dat Umeå rättsakademi.

Vad månde bliva av denna
utveckling?

– Det finns, kan jag avslöja,
planer på att inom ramen för
Sveriges Domareförbund
knyta ihop framtida utbild-
ningsaktiviteter i en paraply-
organisation, gärna i någon
form av samarbete med Dom-
stolsverket. Vi avser att på det
sättet skapa Sveriges domar-
akademi. Om våra planer går i
lås kan detta bli verklighet
inom en förhållandevis nära
framtid.

MARIANNE POKORNY

Kvartssida
Tolkjouren

90 x 65
Exakta

. . . Sveriges Domare-
förbund som bildar
Sveriges domarakademi

Hallå där...
…Jörn Jacobsson, råd-

man vid Lunds tingsrätt,
som har utsetts till ny

ordförande för Sveriges
Domareförbund.

DE PERSONER som ska ingå i
utredningen om rekryteringen
av domare har utsetts.

Statsrådet Thomas Bodström
har förordnat följande perso-
ner att biträda utredningen:
generaldirektör Stefan Ström-
berg, sakkunnig;kammarrätts-
president Hans-Jörgen
Andersson; riksåklagare Klas
Bergenstrand,expert; rådman
Margareta Bergström,expert;

hovrättsassessor Maria Billing,
expert;ordförande Meijt
Cederdahl,expert;byråchef
Anders Eka,expert; tingsrätt-
slagman Ann-Christine Linde-
blad,expert;advokat Anne
Ramberg,expert; rådman
Katarina Wingqvist-Ekholm,
expert.Arbetet ska ledas av
Hans Regner och till sekretera-
re har Lars-Gunnar Lundh
förordnats. ❖

De ska locka fler att bli domare
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Lättare få betalt

Tre EU-länder har nu yttrat sig till EG-
domstolen med anledning av det ”pilot-
mål” då en kvinna fälldes med stöd av
personuppgiftslagen, PUL, i samband
med att hon skapade en hemsida.

Förra året dömde Eksjö tingsrätt i ett
”pilotmål”en kvinna enligt personupp-
giftslagen, PUL. Kvinnan ansågs på ett

otillbörligt sätt ha hanterat personuppgifter i
samband med att hon lade upp en hemsida
på Internet.

Göta hovrätt har på advokat Sture Larssons
begäran beslutat att inhämta ett förhandsav-
görande från EG-domstolen. Sture Larsson,
som företräder den åtalade kvinnan, vill få

åtalet ogillat på någon av de EU-rättsliga
grunderna. Nu har yttranden inkommit till
EG-domstolen från EG-kommissionen samt
regeringarna i Nederländerna, Sverige och
England.

– De länder som har yttrat sig har fört in de
aktuella direktiven i sin lagstiftning och anser
i huvudsak att det är bra som det är. Men jag
skulle nog likna det vid att de talar lite grand
för sin sjuka mor, säger advokat Sture Lars-
son.

DEN FRÅGA I  MÅLET som Sture Larsson
tycker är mest intressant är om det överhu-
vudtaget omfattas av EG-rätten:

– Romfördraget bygger på att det ska vara
någon form av handel eller merkantilt inslag.
Men är det verkligen EG-rättsligt att någon

hemma på sin kammare snickrar ihop en
hemsida för att hon tycker att det är roligt?
Ska man driva EG-rätten ända in i den priva-
ta sfären.

STURE LARSSONS BEDÖMER att åtalet
mot kvinnan med stor sannolikhet komme-
ratt ogillas av Göta hovrätt som en följd av
EG-domstolens förhandsavgörande.

– Vad det här målet ytterst handlar om är
om den här kvinnan ska dömas enligt svenska
personuppgiftslagen till straff i hovrätten.
Och oavsett hur man ser på de här EU-rätts-
liga frågorna och de aktuella direktiven så är
det min uppfattning att hon i vart fall ska fri-
kännas eftersom det handlar om en ringa gär-
ning, säger Sture Larsson.

TOM KNUTSON

Försäkringsbranschen och
Advokatsamfundet har arbetat
fram en vägledning för hur
kostnadsräkningar ska kunna
utformas vid rättsskyddsför-
säkringar. Med hjälp av vägled-

ningen ska tid
och därmed
pengar sparas.

Isamband med att advokater
fakturerar arvoden och utlägg
i samband med att rätts-

skyddsförsäkringar utnyttjas in-
träffar det att försäkringsbolagen
anser att de inte fått tillräckligt
med underlag för att bedöma skä-
ligheten i det debiterade belop-
pet. Det leder i sin tur ibland till
omfattande kontakter mellan
ombudet och försäkringsbolaget.

Därför har Sveriges Försäkrings-
förbund och Advokatsamfundet
nu enats om en modell som advo-

katerna kan använda när de utfor-
mar kostnadsräkningar i samband
med att konsumentens rätts-
skyddsförsäkring utnyttjas. Syftet
med kostnadsräkningen är att visa
klienten och dennes rättsskydds-
försäkringsbolag att det begärda
arvodet är skäligt.

Lättare för alla parter
– Med denna vägledning blir det
lättare för alla inblandade parter
och det onödiga arbetet minime-
ras, säger Ragnar Palmkvist, chefs-
jurist på Advokatsamfundet.

Palmkvist betonar att det inte
råder något tvång varken för ad-
vokater eller försäkringsbolag att
använda den framtagna mallen,
utan att den är att se som ett vär-
defullt hjälpmedel.

– Ambitionen från försäkrings-
branschens sida har varit att mini-
mera behovet av kompletteringar.
Med dessa rekommendationer el-
ler goda råd ska kostnadsräkning-
arna kunna bilda det underlag

som behövs redan från början.
Det är något som både försäk-
ringsbolagen och ombuden tjänar
på genom att det minskar behovet
av kompletteringar och ytterliga-
re kontakter i ärendet, säger Matts
Nordell, försäkringsjurist vid
Folksam,som har deltagit i arbets-
gruppen.

KOSTNADSRÄKNINGEN bör
innehålla följande delar:
1. En inledande redogörelse för den
rättsliga tvisten.
2. En arbetsredogörelse för det kro-
nologiska förloppet.
3. En redogörelse för särskilda tvis-
tefrågor eller särskilda svårigheter.
4.Uppgift om utgången av tvisten.

Punkterna ovan är ett utdrag ur
vägledningen, som i sin helhet
finns på Advokatsamfundets
hemsida. Anställda i Försäkrings-
förbundets medlemsbolag har
möjlighet att se vägledningen på
Försäkringsförbundets hemsida.

AKTUELLT

EU-länder yttrar sig om ”pilotmål”

Viktiga
övergångs-
regler 
FRÅN FÖRE-

GÅENDE ÅRS-

SKIFTE har
bestämmelsen i
stadgarna (33 §)
om skiljeförfa-
rande anordnat
av Advokatsam-
fundet upp-
hävts.
Det finns dock
en övergångsre-
gel som innebär
att det är möjligt
att påkalla skil-
jeförfarande
anordnat av
Advokatsam-
fundet för upp-
drag som advo-
kat påbörjat före
den 1 januari
2002. ❖

180 x 40
Kuritzén
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När Thomas Bodström
summerar sitt första år
vid makten konstaterar

han utan omsvep den stora nyt-
ta han har av sin advokatbak-
grund:

– Den har varit en total förut-
sättning. Jag hade aldrig, aldrig
klarat det här om jag inte hade
haft det praktiska kunnandet ef-
tersom jag inte har den politiska
erfarenheten, säger han.

Thomas Bodström är klädd i
skjorta, slips och kostymbyxor.
Han ger ett ledigt intryck samti-
digt som han är alert. Ministerns
vidsträckta tjänsterum är svalt
och modernt inrett. I en av de
fyra sofforna runt bordet följer
pressekreterare Björn Lindh tyst
intervjun.

Enligt Thomas Bodströms
egen uppfattning försöker han
hålla sig till sakfrågorna. För ho-
nom handlar det om att få över
diskussionen på juridiken. Då
känner han sig hemma – både
gentemot massmedia och poli-
tiska motståndare.

HAN RÄKNAR UPP flera ex-
empelfall då han haft nytta av sin
bakgrund: i diskussionerna om
förhållandena på fängelser, häk-
tesregler, kvinnovåld, skade-
ståndsfrågor, alla tvångsproces-
suella regler. Däremot har han
svårt att ge exempel då advokat-
bakgrunden varit en black om
foten i hans arbete.

• Har du förändrat ditt synsätt
när du fått på dig ministerglas-
ögon i stället för din tidigare
advokatmonokel?
– Det är ofrånkomligt när man

får det ekonomiska ansvaret.
Som advokat vill man till exem-
pel att rättshjälpen ska vara to-
tal, inga gränser åt något håll och
gälla alla områden och allting.

Thomas Bodström är advokaten som blev minister, men som ser fram mot att en dag återvända till
advokatyrket och processa i domstolen. Efter ett år vid makten laddar han inför årets riksdagsval.

Ett val som kommer att handla om kriminalvård och brottsoffers situation.

Minister med sikte 
på advokatjobbPORTRÄTTET

Av de 300 anställda på Justitiedepartementet är 150 jurister, endast en handfull är advokater.Thomas
Bodström ser gärna att de blir fler.
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Halvsida
Fritzes

Nu inser man att det är en av-
vägning. Det är klart att jag som
justitieminister vill att den ska
vara så omfattande som möjligt
fortfarande,men samtidigt inser
man att det handlar om konkur-
rerande pengar till skola, sjuk-
vård och omsorg. Man kan inte
vara helt blind för sitt eget om-
råde bara, även om varje minis-
ter kämpar för sitt.

THOMAS BODSTRÖM är inte
helt nöjd med hur rättshjälps-
systemet fungerar. I till exempel
vårdnadsmål där någon av par-
terna legat över den ekonomis-
ka gränsen för att få
stöd så kan systemet
slå hårt ekonomiskt
och på så vis fungera
väldigt onyanserat.
Trots det kan han inte
utlova några omedel-
bara åtgärder eftersom
rättshjälpen fördyrats.
Och det samtidigt som
regeringen arbetar för
en utvidgad rätt till
målsägandebiträde,
vilket också kostar
pengar.

Som ett resultat av
Thomas Bodströms
första ministerår har
han fått större förståelse för var-
för det tar så lång tid med lag-
stiftningsarbetet och så har hans
syn på EU-arbetet avdramatise-
rats.

– EU var tidigare något stort,
man såg de där byggnaderna.
Men när man sitter femton per-
soner och förhandlar och puss-
lar sig fram till olika saker, då
tänker man inte på att det är Eu-
ropas justitieministrar. Man kan
argumentera lika hårt som vid
bra förhandlingar med advoka-
ter.

MEN ÄVEN OM det finns stora
likheter mellan de två yrkesrol-
lerna så ser han också tydliga
skillnader.Framförallt att minis-
terposten är så mycket mer
uppmärksammad. Han liknar
det vid ett medialt minfält där
allt kan hända mycket snabbt.

– Det är klart att det är en an-
nan press. Men jag tycker att jag
klarat det ganska bra hittills.Det
kan jag göra tack vare att jag är
ganska bra på att koppla av. Jag
sover gott om nätterna trots att
jag vet att det nästa dag kan stå
vad som helst i tidningarna.

� Vad är tricket?
– Att försöka skapa distans till

vad man gör. Att det är en roll
man har, att man får acceptera
det här och inte ta sig själv på så
stort allvar överhuvudtaget.
Man ska inte identifiera sig med
rollen, man ska inse att man är
här ett tag, försöka se på sig själv
utifrån. Det är ungefär som i
idrott; man åker på snytingar
om man gör ett misstag, men
det går över och man lär sig av
misstagen.

Egentligen arbetar Thomas
Bodström inte mer som minis-
ter än under sin advokattid,

cirka femtio timmar
per vecka.

– Man klarar inte av
att arbeta så mycket
mer om man ska göra
ett bra jobb, förklarar
han.

Thomas Bodström
tycker om stora delar av
sitt arbete. Understun-
dom kan han dock sak-
na klientkontakten.
Även om han besöker
fängelser, men det blir
inte riktigt samma kon-
takt,menar han.

PROCESSANDET i
domstolen och debatterandet i
riksdagen är ganska lika varan-
dra och det är sysslor som
Thomas Bodström verkligen
uppskattar:

– Jag gillar känslan, spänning-
en, ja allting. Processandet var
det bästa med att vara advokat
och jag kunde få abstinens om
det gick för lång tid.

Han konstaterar att han tycker
om att han i dag har större möj-
lighet att påverka, större än vad
han trodde.

� Men hur kan du sätta din
prägel på ett sådant här bygge?
– Det vet jag inte. Jag har inte

varit ute efter att markera såda-
na saker. Det är bara att konsta-
tera att mycket går i samma rikt-
ning, säger Thomas Bodström
och räknar raskt upp några av de
initiativ han tagit; en översyn av
livstidsstraffet, tillsättandet av
en utredning om barnens rätt
till eget ombud, satsningen på
brottsoffergaranti, samt att
unga under 18 år ska få en
skyndsam process.

– Min största framgång hittills
anser jag är att Sverige lyckades
driva igenom förslaget

”Man
åker på

snytingar
om man
gör ett

misstag,
men det
går över
och man
lär sig”

>>>



VARJE DAG

får han tiotalet
brev; han läser

samtliga även om
det är den heltids-

anställde brev-
skrivaren som får

besvara dem.

VECKAN inne-
håller få fasta

punkter. Dock har
han regerings-

sammanträde på
torsdagar, och på

måndagar är
departements-

dagen, då man går
igenom alla

ärenden.
En dag i veckan

försöker han resa.
Sedan är det EU
ett par gånger i

månaden, till det
kommer kontakter-

na med alla myn-
digheterna och så

utrikesarbetet.

OCH SÅ MEDIER-

NA så klart.
– Vi är noga att

välja, så att det blir
rätt saker, lagom
mycket allvar. Jag

har varit med i ett
underhållnings-

program, sen kväll med Luuk, och någon
veckotidning.Thomas Bodström anser att

han har behandlats väl av medierna i
stort sett, med något enskilt undantag.
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om förbud mot människohandel i EU.Att alla
länder nu är tvungna att stifta lagar eller se
över sitt regelverk kring människohandel.

Med ett år på ministerposten laddar Thomas
Bodström nu upp inför årets val. Han bedö-
mer att de viktiga frågorna kommer att handla
om kriminalvård och brottsoffersituationen
och dessutom, som vanligt, polisen. På brotts-
offersidan vill Bodström arbeta vidare med
förslaget om kvinnofrid, och där är besöksför-
bud även för det egna hemmet en viktig del.

Inom kriminalvården konsta-
terar han att det finns stora
problem med narkotika och
att antalet livstidsstraff hela ti-
den ökar vilket förändrar hela
kriminalvårdens arbetssätt. En
viktig del är att minska återfal-
len – i dag återfaller sex av tio
dömda inom tre år. Eftersom
det skiljer mycket i motivatio-
nen att bli fria från narkotika-
beroende bland de intagna på
svenska fängelser är det angelä-
get att ta vara på dem som är
särskilt motiverade.

– Det kommer ett förslag om
drogfria anstalter, utlovar Tho-

mas Bodström. För att möta gängbildningen
på fängelserna kommer det att bli en differen-
tiering, i utveckling mot mindre enheter.

SYSTEMET MED TAXOR åt offentliga försva-
rare och målsägandebiträden har debatterats
åtskilligt. Thomas Bodström tvekar inte om
vad han anser om taxesystem:

– Principiellt vill jag ta bort taxor. Jag tycker
att de är dåliga. Det är fel sätt att man ska få
lika mycket betalt bara för att man klarar en
miniminivå (läs mer på sidan 4).

Inom den närmsta tiden ska regeringen, av-
slöjar Thomas Bodström, ge Riksrevisionsver-
ket i uppdrag att utvärdera reformarbetet av
domstolarna, som tillfälligt har stoppats. En
tredjedel av landets domstolar är underkasta-
de den senaste reformen.Thomas Bodström är
väl medveten om att frågan väcker heta käns-
lor på de orter som har påverkats av reformen
och kan komma att göra det i framtiden.

– Man måste sätta denna fråga i ett större
perspektiv än bara vår juristvärld därför att
domstolar betyder enormt mycket för mindre
orter.Tar man bort domstolen försvinner ock-
så andra delar, till exempel advokatbyråerna.

Det sker en avintellektualisering på mindre
orter som man måste ta viss hänsyn till.

THOMAS BODSTRÖM betonar att egentli-
gen finns det två sidor av domstolsfrågan. Det
ena problemet är att det är svårt att finna
domare att tillsätta på de minsta domstolarna.
Å andra sidan betyder det enormt mycket för
en ort att ha en domstol.Men det får inte gå ut
över att det blir sämre kvalitet.

Visserligen har domstolsreformen inte på-
gått länge men det är ändå tid att tillfälligt ut-
värdera den,anser Bodström:

– Man kan inte vänta hur många år som
helst, då blir det ännu svårare att tillsätta tjän-
ster och folk flyr från domstolar som är ned-
läggningshotade.

� En del kritiker menar att det är ren valtaktik
att reformarbetet stoppats, stämmer det?
– Nej, så är det inte. Många är upprörda för

att vi gör ett uppehåll också. De vill ha besked
om vad som gäller.

En återkommande tes i Thomas Bodströms
resonemang, oavsett om det handlar om ung-
domsbrottslingar, kriminalvård eller överfallet
i Östersunds tingsrätt på en åklagare, är att vi
måste fundera på vad det är för samhälle vi
skapar.

– Vi får aldrig hundraprocentig säkerhet. Vi
ska arbeta för att få ökad säkerhet. Men man
får inte passera en gräns där man sluter sig.

Trots att Thomas Bodström trivs i sin minis-
terroll och han gärna fortsätter en mandatpe-
riod störs han lite av att inte kunna planera sitt
arbete på samma långsiktiga sätt som när han
öppnade advokatbyrå med sina kamrater.

– Här kan man få sluta i morgon. Man håller
en stafettpinne ett tag. Det känns inte på sam-
ma sätt som ett jobb utan mer som ett uppdrag
man har ett tag, säger Thomas Bodström och
tillägger att han är övertygad om att han en dag
kommer att jobba som advokat igen, även om
det kan vara svårt att gå dit direkt från jobbet
som justitieminister.

– Jag ser fram emot att en dag sitta i rättssalen
och åberopa förarbeten som jag själv har skri-
vit under och säga att: ’’här har lagstiftaren va-
rit väldigt tydlig och det är ingen tvekan om
vad man avser, och så vidare’’. Det ska bli väl-
digt roligt, säger Thomas Bodström och brister
ut i ett muntert skratt.

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG

PORTRÄTTET ”Det
känns
inte på
samma
sätt som
ett jobb
utan
mer som
ett upp-
drag” 

>>>
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Helsida
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S
verige och svenska jurister har genom åren gjort sig erkänt skickliga på att slita internationella
tvister. Nu hårdnar dock konkurrensen alltmer. Fast om svenska jurister spelar sina kort väl
väntar nya jättemarknader om hörnet.

Samtidigt ifrågasätts skiljeförfarandet som institution från flera håll.
Omdömena snabbt, kvalitativt och prisvärt kan enligt kritikerna ersättas med överlastat, för lång-

samt och dyrt. För dålig tillväxt i skiljemannakåren innebär dessutom att parter inte
alltid kan välja den domare de vill.

Å andra sidan finns inga egentliga alternativ.

Sverige och Stockholm möter allt hår-
dare konkurrens som tvistlösningsplats
för parter från Ryssland och det forna
östblocket. Blickarna vänds nu i stället
mot Kina – en jättemarknad som kan
trygga Sveriges framtid som en stor-
makt på skiljeförfaranden. Det behövs
fler yngre jurister för att säkra åter-
växten av skiljemän.

S
venska jurister har en gedigen erfaren-
het av skiljeförfarande. I brist på sven-
ska handelsdomstolar har de flesta na-

tionella affärsjuridiska tvister avgjorts av skil-
jenämnder. Det har varit ett framgångsrikt
recept.

Men svenskt skiljeförfarande är också ett
namn i internationella sammanhang,mycket
tack vare att den svenska lagstiftningen på
området länge varit bättre än andra länders.
Stockholms Handelskammares skiljedoms-
institut hanterar i dag tredje flest mål av väst-
världens skiljedomsinstitut. Bara American

Arbitration Association i USA
och Internationella Handels-
kammaren i Paris (ICC) har fler.

Framför allt har Stockholms
Handelskammares skiljedoms-
institut blivit ett begrepp när
parter från det forna Sovjetunio-
nen tvistat med parter i väst.Det
grundlades redan under Sovjet-
tiden då utrikeshandelsministe-
riet krävde att alla öst-västliga
tvister skulle avgöras i det neu-
trala Sverige – om det inte gick i
Moskva.

Och alla parter har varit nöjda med det
svenska systemet.Att ryssarna var det märk-
tes särskilt direkt efter Sovjetunionens sön-
derfall då antalet tvister ökade dramatiskt.
Mellan åren 1992 och 1993 ökade antalet
skiljeförfaranden i Stockholm med ryska
parter inblandade från 30 till 70. Det totala

antalet mål dubblerades samti-
digt, från drygt 60 till nästan120.

Under senare år har Han-
delskammaren hanterat cirka 135

tvister per år, varav ungefär lika
många internationella som na-
tionella. Dessutom avgörs i Sve-
rige ungefär lika många skilje-
förfaranden ad hoc, utan in-
blandning av något institut.Men
uppgifterna är osäkra eftersom
förfarandet är hemligt.

EN TYDLIG TREND de två
senaste åren är dock att den
explosionsartade ökningen av
totala antalet skiljeförfaranden
har stannat av. Och att de natio-

nella förfarandena ökar sin andel gentemot
de internationella.

– Stockholm är inte längre ensam herre på
täppan. Det är inte självklart att ryska tvister
avgörs här, menar Kaj Hobér, ryskspråkig ad-
vokat, styrelseledamot i Handelskammarens
skiljedomsinstitut och professor i östeuro-
peisk handelsrätt. I höstas disputerade han
på en avhandling om folkrättsliga skiljeförfa-
randen. Annars ägnar han merparten av sin
tid åt att vara ordförande, skilje-

tema/ SKILJE
FÖRFARANDE

Parternas 
hemvist 2000
Skiljeförfarande är en
internationell före-
teelse. Sverige förmår
locka länder från både
öst och väst att för-
lägga sina skiljeför-
faranden här.

Sverige 82

Storbritannien 7
Övriga Norden 9

USA/Kanada 10

Ukraina 10

Tyskland 11

Kina 12

Ryssland 18

1996 1997 1998 1999 2000
5 7 10 12 28

Övriga 44

Sverige – en stormakt
på skiljeförfarande

…men det behövs  fler yngre skiljemän för att säkra återväxten

Förenklat 
skiljeförfarande
Detta förfa-
rande har haft
en mycket stark
utveckling sedan
möjligheten
infördes.

Kaj Hobér Ulf Franke

>>>
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man eller
ombud i
skiljeförfa-
randen värl-

den över.Och fortsätter:
– Jag har varit involverad i skil-

jeförfaranden med ryska parter
såväl i London som Wien. Å an-
dra sidan ökar antalet mål i
Stockholm med parter från
Ukraina och Kazachstan. Men
trenden är nog att andelen öst-
mål minskar totalt.

Kaj Hobér och Ulf Franke, ge-
neralsekreterare vid Handels-
kammarens skiljedomsinstitut,
gör regelbundna resor såväl ös-
terut som till Europa och USA
för att marknadsföra Sverige
som internationellt skiljedoms-
land.

ULF FRANKE SER framförallt
Kina och kinesiska företag som
en stor framtida möjlig mark-
nad. Handelskammarens skilje-
domsinstitut har under senare år
hanterat mellan 10 och 20 mål
per år med kinesiska parter. Det
är mer än någon annan institu-
tion utanför Kina.

– Kinesiska parter är involvera-
de i cirka 700 internationella
tvister men i stort sett alla avgörs
i Kina på grund av dagens för-
handlingsmonopol. Detta kom-
mer att förändras när Kina blir
medlem i WTO och då gäller det
för den svenska juristkåren att
vara förberedd.

Såväl Ulf Franke som Kaj Ho-
bér anser att den ökade världs-

handeln kommer att öka
efterfrågan på skiljeförfa-
randen.

– Globaliseringen inne-
bär fler internationella
affärer vilket leder till
fler tvister.Och
allt fler parter
inser att skilje-
förfarande är
det enda
acceptabla
och för
många den
enda realis-
tiska metoden
att slita tvister i
internationel-
la samman-
hang.

Detta ställer i sin
tur krav på en större
svensk skiljemanna-
kår. I skiljemål hos
institutet förekom-
mer i dag bland skil-
jemännen cirka 80
advokater och ett
tjugotal domare och
professorer.Men av dessa läg-
ger bara en bråkdel, kanske fem-
tio personer,merparten av sin ar-
betstid på skiljeförfaranden.

KAJ  HOBÉR ANSER att det är
angeläget att säkra återväxten av
skiljemän för att Sverige ska
kunna befästa sin ställning som
ledande nation på skiljeförfaran-
den.Det tar åtminstone tio-fem-
ton år att skaffa sig ett namn som
skiljeman.

– Som ung jurist finns det goda
möjligheter att skapa sig en kar-
riär inom detta område. Men de
unga måste uppmärksammas på
att detta är ett roligt, intressant
och lönsamt område.Hittills har
det gjorts för lite för att utbilda
dem i detta yrke.

Problemet är väl knappast att
de inte vill – utan att de inte
släpps in?

– Jag håller inte med om det.
Från byråns sida slussar vi regel-
bundet in unga jurister som om-
bud i tvister.När det gäller skilje-
män är det ju svårare eftersom
det är parten som bestämmer

tema/ SKILJE
FÖRFARANDE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
35 62 63 111 99 97 100 110 122 135 135

Vad tjänar man?
DET ARVODE som en skiljeman kan
få motsvarar ungefär ett timarvode på
2 000 till 3 000 kronor, i gynnsamma
fall ända upp till 4 000 kronor. Det
ligger alltså i nivå med vad en affärs-
jurist kan tjäna vid affärsöverlåtelser
och andra större transaktioner. ❖

Antal mål 
Stockholms handels-
kammares skiljedoms-
institut har sedan
många år haft en stadig
ökning i antalet mål.
De senaste åren har
kurvan dock planat ut.

>>>

’’Kina och kinesiska företag är en stor 
framtida möjlig marknad. Sverige har 
senare år hanterat mellan 10 och 20 mål 
per år med kinesiska parter. Det är mer
än någon annan institution 
utanför Kina.’’

LENNART RYDÉN

16
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Ett snabbare och billigare förenklat förfarande och fasta
taxor kring omtvistat värde. Det är Stockholms Handels-
kammares skiljedomsinstituts försök att
tillgodose de parter som anser att kost-
naderna för skiljeförfarande skenat iväg.

–V
id tvister om små
värden kunde
processkostna-

derna överstiga det omtvista-
de värdet.Det kändes inte bra.
De nya reglerna löser inte allt
men gör det åtminstone enkla-
re och billigare än tidigare att
tvista, säger skiljedomsinstitu-
tets generalsekreterare Ulf
Franke.

Kostnaderna för förenklat
skiljeförfarande begränsas av
att det bara finns med en skil-
jeman och att tvisten ska vara
löst inom tre månader. Något
som hittills inte helt kunnat
hållas,snittiden är i dag tre må-
nader och 17 dagar.

KOSTNADERNA för skilje-
männens arvoden och Han-
delskammarens administra-
tion vid ett förenklat förfaran-
de är knappt en tredjedel jäm-
fört med ett vanligt. Att tvista
om belopp upp till miljonen
kostar 53 000 kronor, arvode-
na till ombuden oräknade.

Och det förenklade förfaran-
det har mött stort intresse i na-
tionella tvister. Cirka 30 ären-
den, eller knappt en fjärdedel
av alla fjolårets tvister, avgjor-
des genom förenklat förfaran-
de.

Vid vanliga förfaranden till-
lämpar Handelskammaren se-
dan 1999 fasta taxor som ut-
går från det omtvistade värdet.
Allt för att parterna i förväg
ska veta vad det kostar.En tvist
om fem miljoner kronor kos-
tar parterna 380 000 kronor
för tre skiljemän och institu-
tets arbete.Och så tillkommer
förstås ombudens arvoden.

– Tidigare jobbade vi på lö-
pande räkning. När du bygger
om ditt kök hemma vill du ju

veta om det ska kosta 30 000
eller 300 000 kronor. Här er-
bjuder vi en klar fördel jämfört
med ad hoc-förfaranden.

Systemet med fasta taxor har
fått kritik för att parterna
tvingas betala hela taxan även
om parterna förlikas före dom.
Men det stämmer inte säger
Ulf Franke:

– Taxorna innehåller en
maximi- och en miniminivå.
Om parterna förlikas gör skil-
jenämnden en uppskattning
av hur stor del av målet som
förlupit.Om förlikningen görs
tidigt har det hänt att parterna
bara behövt betala en tiondel
av taxan.

– Däremot händer det
ibland att ett mål med högt
omtvistat värde är tämligen
okomplicerat. Parterna upple-
ver då att det är orimligt dyrt.
Ibland slår det fel åt andra hål-
let.Men i det stora hela har det
fungerat förvånansvärt bra,
det vill säga arbetsinsatsen har
motsvarat taxan.

HANDELSKAMMAREN er-
bjuder sedan några år också
medling i stället för skiljeförfa-
rande, efter internationell
förebild. Det har hittills inte
varit någon succé. Institutet
har inte haft ett enda uppdrag.

– Det är ett intressant alter-
nativ att lösa tvister men jag
tror inte att det kommer få nå-
got större genomslag här, säger
Ulf Franke. Vi svenskar är för-
hållandevis lite tvistbenägna
jämfört med andra.Om vi inte
vill gå till skiljeförfarande så
söker vi gärna förlikning på
egen hand.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON

vem han vill ha. Men som om-
bud föreslår vi från tid till annan
yngre jurister som skiljemän om
tvistens karaktär är lämplig för
det.

VAD ÄR DET DÅ som krävs för
att bli en bra skiljeman och små-
ningom ordförande i skilje-

nämnd? Hobér och Franke listar
egenskaper som brett kunnande,
specialkunskaper på vissa områ-
den, goda språkkunskaper gärna

i något udda språk samt
förmågan och intres-
set för att vara i en
dömande position.
– Men till syvende

och sist är det en fråga
om förtroende, säger
Ulf Franke. Det kan

man bara skaffa sig ge-
nom att visa att man kla-

rar av att leda en förhand-
ling mellan parter med star-

ka motsättningar och kunna
leverera en genomarbetad

dom. Vissa är födda till
ordförande, andra har inte

samma gåvor.
Eller som Kaj

Hobér uttrycker
det:
– Det räcker inte

med att säga att man
vill bli skiljeman.

Man måste övertyga,
och för det krävs akti-
vitet.
– Flera advokater och

domare verkar tyvärr tro
att skiljemannauppdrag inte

kräver alltför mycket arbete.Där
har de fel. Att vara skiljeman är
ett synnerligen hedersamt men
också ansvarsfullt uppdrag som
kräver stora arbetsinsatser och
som måste tas på fullt allvar.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON

tema/ SKILJE
FÖRFARANDE

Stockholms handelskammares 
skiljedomsinstitut
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES skiljedomsinstitut
har en egen styrelse som består av sex personer med justitie-
råd Leif Thorsson som ordförande.Totalt arbetar fem jurister
och fyra assistenter vid skiljedomsinstitutet. Det finns tre rot-
lar med en jurist och assistent på varje rotel och arbetet leds
av en generalsekreterare och en vice generalsekreterare. ❖

Förenklade 
förfaranden 
populära

’’Det är angeläget att säkra återväxten av skilje-
män för att Sverige ska kunna befästa 

sin ställning som ledande nation
på skiljeförfaranden. Det tar 

åtminstone 10-15 år att skaffa 
sig ett namn som skiljeman.’’
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Skiljeför-
farandet
riskerar

att förlora i attraktivitet
eftersom parterna ofta
överlastar tvisterna med
ovidkommande material
som fördröjer och fördyrar
processen.

D
et anser Claes Lund-
blad, advokat med
mångårig erfarenhet

från svenska och internationel-
la skiljeförfaranden.

– Meningen är att ett skilje-
förfarande ska gå snabbt.En ut-
gångspunkt är att det inte ska ta
mer än sex månader. I dag dröj-
er det ofta dubbelt så lång tid.

Claes Lundblad är kritisk till
den anglofiering av skiljeförfa-
randet som han sett på senare
år med ökade volymer papper
och då inte minst skriftliga vitt-
nesattester.

– Parterna tenderar att ösa in
mängder med skriftlig bevis-
ning och skriva sönder tvisten
innan man kommer till huvud-
förhandling. Alla dessa doku-
ment tar tid att hantera vilket
gör att processen drar ut på ti-
den och i slutänden blir onö-
digt dyr, anser han. Dessutom
blir bevisupptagningen ofta
sämre när muntligheten min-
skar. Trenden är tydligast i in-
ternationella förfaranden men
finns även i svenska.

FÖR ATT BRYTA den negativa
trenden måste skiljemännen se
till att parterna inte onödigtvis
belastar målen med irrelevant
material, anser Claes Lund-
blad.

– Jag förespråkar en större
koncentration och att man styr
snabbare mot en muntlig hu-

vudförhandling. Det tjänar
parterna på eftersom proces-
sen går snabbare och blir billi-
gare. Kommersiella parter är ju
framförallt intresserade av att
få ett snabbt avgörande.

Claes Lundblad är också kri-
tisk till Stockholms Handels-
kammares system att ta betalt
enligt taxor kopplade till tviste-
föremålets värde.

– Ersättningen blir nästan all-
tid fel – antingen för mycket el-
ler för lite – sällan det den bor-
de vara. I stora mål då tvisten
inte är så komplicerad som tvis-
teföremålet är stort kan taxor-
na bli fullständigt horribla. Jag
anser att man ska ta betalt för
det jobb man gör och ingenting
annat, även om man inte vet
vad notan slutar på.

Han är inte heller nöjd med
Handelskammarens förenkla-
de förfaranden som avgörs av
en skiljeman.

– Tvisterna i förenklade för-
faranden blir ofta mycket stör-
re än man trodde från början
men då är det ändå bara en skil-
jeman som ska avgöra hela tvis-
ten själv.Det är ofta inte bra.

TROTS DEN BISTRA kritiken
anser Claes Lundblad att skilje-
förfarande än så länge är det
bästa sättet att lösa kommersi-
ella tvister på. Det finns inga
realistiska alternativ. Fast han
skulle välkomna införandet av
svenska handelsdomstolar, spe-
cialiserade på företagstvister:

– Inte minst för att få en bätt-
re rättspraxis till exempel för
företagsöverlåtelser och lik-
nande transaktioner där det i
dag råder rättsfallstorka. Men
om svenska domstolar ska leva
upp till de krav som ställs krävs
stora förändringar såväl i regel-
verk som rekrytering och mer
resurser.

HANS HELLBERG

När kostnaderna för skilje-
förfarande skenar iväg och
avgörandena drar ut på tiden
försöker företagen lösa tvis-
terna på andra sätt berättar
flera bolagsjurister på sven-
ska storföretag.

P
er Erlandsson, chefsjurist
på Saab är kritisk på flera
punkter mot dagens skilje-

förfarande:
– Förr ansåg man att det fanns

ett antal tvister som var så viktiga
för företagen och rörde så stora
intressen att bara ett snabbt skil-
jeförfarande kunde komma ifrå-
ga. I dag motsvarar skiljeförfa-
rande inte de kraven på snabb-
het och effektivitet. Dessutom
har det blivit mycket dyrt. Stora
tvister redovisas numera ofta i
bolagens årsredovisning. Förde-
larna med att undvika publicitet
är därmed inte heller lika påtag-
liga.

Erlandsson är bekymrad över
att juridiken inte matchar den i
övrigt snabba utvecklingen i
samhället.

– Utvecklingen inom teknik
och ekonomi, till exempel fram-
tagande av nya finansiella lös-
ningar kräver snabba reaktioner
av oss bolagsjurister, men där
hänger inte juridiken med när
det gäller att få fram effektivare
förfarande att lösa tvister. Skilje-
förfarande tar för lång tid helt
enkelt.

EN ORSAK ÄR bland annat svå-
righeten att få tag på skiljemän
som kan ta sig an uppdrag utan
att riskera en jävssituation. Ett
problem som ökat efter sam-
manslagningarna av de större
advokatbyråerna.

– Det är ont om skiljemän i

Sverige i dag för stora och kom-
plexa tvister, vilket gör att man
får leta länge och risken är stor
att någon hamnar i jäv. Vi har
haft flera situationer där vi tving-
ats börja om. Då har det redan
runnit iväg några månader innan
man tagit sig an sakfrågorna.

En allt vanligare uppfattning i
affärsvärlden är dessutom att en
skiljedom ofta mynnar ut i nå-
gon sorts kompromiss där par-
terna delar i det närmaste lika.

– Jag hoppas att det inte är så,
men jag träffar många affärsmän
som anser att skiljeförfarande för
det mesta leder till någon sorts
50/50-lösning. Då kan parterna
lika gärna söka en egen förlik-
ningsuppgörelse, till betydligt
lägre kostnad, säger Erlandsson.

Allt sammantaget gör att Saab i
möjligaste mån undviker skilje-
förfarande och i stället hittar
andra lösningar.

– Vi försöker i ökad utsträck-
ning göra upp i godo utan yttre
inblandning. Och den trenden
blir allt starkare ju mindre effek-
tivt skiljeförfarandet blir.

EINAR LUNDGREN chefsjurist
på Skanska anser att skiljeförfa-
rande fortfarande är tillräckligt
snabbt. Men att kostnadssteg-
ringarna ändå gör att bolaget för-
söker hitta andra alternativ.

– Ibland går det inte att undvi-
ka, men oftast är det mer affärs-
mässigt att göra upp på vägen
innan man påkallar ett skiljeför-
farande. Det har blivit väldigt
dyrt och man kan sällan förutspå
utgången.

Var går smärtgränsen?
– Det beror på värdet av tvis-

ten. Men den yttersta smärt-
gränsen måste väl vara att kost-
naderna för skiljeprocessen inte
blir större än värdet på det man
tvistar om,säger Einar Lundgren

tema/ SKILJE
FÖRFARANDE

Per Erlands-
son, Gunnar
Björkenor
och Einar
Lundgren.

När kostnaderna skenar iväg 
och det drar ut på tiden…

Företagen försöker
hitta andra vägar

Etablerad skilje-
man kritiserar
anglofiering
Onödigt material tynger och fördyrar
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Halvsida
Marsh

Dagarna för Allmänna advokatmötet,
den 1-2 juni, rycker närmare. Och nu
kan flera av de intressanta föreläsarna
presenteras.

F
öredraget på temat om förmånsrättens
förändring kommer att hållas av råd-
man Ylva Norling Jönsson, som var se-

kreterare i Förmånsrättskommittén tills hu-
vudbetänkandet lades och därefter expert,
och hovrättsassessor Amina Lundqvist, som
inom Justitiedepartemen-
tet hanterat lagrådsremis-
sen.

Lars Bredin, före detta börschef, är före-
dragshållare för ämnet: Från privat aktiebo-
lag till publikt börsbolag.

FÖR PROGRAMPUNKTEN om familjerätt
och barns boende avser arrangörerna att
inbjuda dem som får uppdragen att vara ord-
förande och sekreterare i den parlamentaris-
ka kommittén som ska utvärdera 1996 års
och 1998 års lagstiftning beträffande barns
rätt att komma till tals och gemensam vård-
nad. Skulle dessa personer inte vara utsedda

till mötet är målsättningen att någon från
regeringskansliet skall delta  och berätta om
utredningsdirektiven.

NÄR DET GÄLLER TEMAT religionsfrihe-
tens gränser så har Kjell-Åke Modéer,profes-
sor i rättshistoria, tackat ja till att medverka.
Professor Reinhold Fahlbeck, som är verk-
sam både i Sverige och Japan, har uttryckt
intresse för att medverka under förutsättning
att han kan medverka per telefon och bild-
länk från Japan, vilket arrangörerna avser att

försöka göra möjligt.
Verksamhetschefen

med ansvar för integrationsfrågor i Malmö
kommun Anders Wennerström kommer att
tala om kulturkrockar, om missförstånd på
grund av bristande förståelse för uttryckssätt
och förhållningssätt.

Ett föredrag blir under rubriken ”Bilden i
rätten”. Användning av bilder i rättegångar
har fått och kommer att få än större betydel-
se – inte minst som bevisning i brottmål.Has-
se Hansson, lektor i bildpedagogik vid
Konstfack i Stockholm, och tidigare advoka-
ten och numera Jämo Claes Borgström hål-
ler ett föredrag på detta tema.

luttrat och fortsätter:
– I dag tar vi sällan tvister om

belopp under fem-sex, kanske
tio miljoner till skiljeförfarande
eftersom det nästan kan kosta så
mycket att driva det. I stället an-
stränger vi oss mer för att få det
förlikt, och kanske på en lägre
nivå. Vi lägger hellre pengarna
på en förlikning än att betala
ombud och skiljemän.

FÖR GUNNAR BJÖRKENOR,

chefsjurist på Svenska ABB är
skiljeförfarande fortfarande det
bästa alternativet. De ökade
kostnaderna har dock gjort att
bolaget noggrannare än tidigare
försöker ha kontroll på advokat-
kostnaderna. Men även han
tycker sig se en ökad benägenhet
att förlikas i stället för att gå till
tvist.

– Det kan nog vara så att vi för-
likar i ökad utsträckning,men då
finns det ofta skäl att komma
överens.Det beror delvis på pro-
cessriskskäl och kostnadsrisker.
Men ibland är det också mark-
nadsskäl som spelar in.

HANS HELLBERG

Högintressanta föredragshållare
kommer till Lund
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Under en längre tid har domstolarna
fått allt mera svårt att rekrytera
unga, skickliga jurister till domarba-

nan. Insikten om vad som ligger bakom re-
kryteringssvårigheterna är total, såväl inom
domstolarna själva som inom Domstolsver-
ket och Justitiedepartementet.Men man är
inte beredd att göra något åt orsakerna.
I stället är tanken att domstolarna skall
marknadsföra bort alla tvivel om banans
förträfflighet.

Denna tanke har i dagarna klätts i ord i en
rapport (DV rapport 2001:7) från Dom-
stolsverket med titeln Information/ mark-
nadsföring inom domstolsväsendet – Förslag
till åtgärder.Vad syftet är framgår redan av
första sidan: ”Domstolarna upplevs i dag av
många yngre som tråkiga och omoderna ar-
betsplatser.Även från andra håll får man
höra att domstolarna är konservativa och
inte hinner med i utvecklingen.Hela dom-
stolsväsendet måste ta sitt ansvar för att än-
dra inställningen. I rapporten diskuteras hur
domstolsväsendet kan marknadsföras mot
olika grupper.”

ANGREPPSSÄTTET ÄR närmast groteskt.
Det är inte marknadsföringen det är fel på.
Det är själva varan som har så undermålig
kvalitet att den inte går att sälja.

Löneläget för domare är avsevärt sämre än
för de skickliga jurister som rekryteras till de
stora affärsjuridiska byråerna.Och löneut-
vecklingen över åren är närmast katastrofal
inom domstolsväsendet.Nedskärningar av
resurserna år från år har medfört att domare
– yngre som äldre – får avsätta en allt större
del av sin fritid åt arbetet,utan att få vare sig
erkänsla eller ekonomisk kompensation.Re-
sursknappheten har också lett till ”rationali-
seringar”genom att allt som inte är absolut
nödvändigt för att domstolen på utsatt tid
skall kunna presentera en dom har skalats
bort.Ett av de områden som därvid drabba-
des först var utbildningen av domaraspiran-
terna.Den utbildning som vi kan erbjuda de
yngre består helt enkelt i att vi allegoriskt
kastar dem i vattnet så att de får lära sig sim-
ma.Någon simlärare finns inte längre till-
gänglig.

Detta kan jämföras med hur det ser ut på
de affärsjuridiska byråerna.Där har man
normalt lagt upp en professionell utbild-
ningsplan för den nyanställde biträdande ju-
risten. Inte sällan innefattar detta en tids
tjänstgöring utomlands.Personliga handle-
dare eller mentorer utses för den nyanställde
etc.Också inom åklagarväsendet finns en
noga uttänkt plan för hur man tar emot,ut-
bildar och utvecklar de jurister som söker sig
dit.Kort sagt:den nyanställde känner sig väl-
kommen i organisationen och märker att ar-
betsgivaren verkligen bryr sig om hans eller
hennes framtida utveckling i arbetet.Den
motbild som kan målas upp för domstolsvä-
sendets del blir inte bättre av att varje ung
domare, som fått det slutliga godkännandet
som domare,uppfattar sig själv som och rent
faktiskt utgör en belastning för organisatio-
nen.Efter förordnandet som assessor finns
inte längre plats för den unge domaren i
verksamheten.Att detta är arbetsgivarens
budskap kan många assessorer vittna om ef-
ter att ha åhört Domstolsverkets generaldi-
rektör,då han talat inför landets s k yngreför-
eningar av domare.

TIDEN TILL EN ordinarie domartjänst och
därmed en fast arbetsplats är uppemot 15 år
från det att domaraspiranten började sin
tjänstgöring i överrätt. Under tiden för den
unga domaren en kringflackande och högst
osäker tillvaro. Så kunde man ha det på 50-
talet, när familjen bestod av en manlig för-
sörjare och en kvinnlig ”familjeförestånda-
re”. Men så kan man inte ha det i dag. Detta
är en realitet, som ingen marknadsföring i
världen kan dölja.

Redan dessa förhållanden har lett till att
domarbanans attraktionskraft allvarligt har
urholkats. I dag kan domstolarna inte med
framgång konkurrera om de skickligaste
unga juristerna med den privata sektorn och
inte ens med åklagarväsendet.

HÄRTILL KOMMER att domstolarna i all-
mänhet och de yngre domarna i synnerhet
nu under en följd av år utsatts för en rad
experiment under täckmanteln av förnyel-
searbete, som inte står långt efter vad skol-

väsendet har drabbats av. Att man av för-
menta rationaliseringsskäl lagt ner ett antal
tingsrätter samt gett vissa tingsrätter och
länsrätter en gemensam chef får bland
många andra effekter konsekvensen att ett
stort antal befordrade domartjänster för-
svinner och med dem möjligheten till löne-
utveckling. Från rekryteringssynpunkt är
detta klart kontraproduktivt.

ÄN VÄRRE ÄR DE experiment som rege-
ringen och Domstolsverket utsatt de yngre
för genom försöksverksamheten med s.k.
överrättsnotarier. Den verksamheten har
drabbat domaraspiranterna i form av en
otrygghet i anställningen, som aldrig skulle
ha accepterats inom annan verksamhet. I
korthet innebär försöket att domaraspiran-
ten får en tidsbegränsad anställning och att
möjligheten till fortsatt anställning är bero-
ende av gissningar om domstolens långsikti-
ga behov av arbetskraft, inte av den enskilde
domaraspirantens kompetens och arbetsin-
satser. Försöksverksamheten har nu varit i
kraft några år och har nyligen utvärderats av
Domstolsverket. Slutsatsen av utvärdering-
en blev att försöksverksamheten snarast
måste avbrytas. Så sker också i och med års-
skiftet. Den skada som experimentet tillfo-
gat domaryrkets attraktionskraft kan inte
överskattas. Hur den nya försöksverksamhe-
ten, som sätts i sjön den 1 januari nästa år,
kommer att falla ut vet ingen. En sak är
emellertid klar: osäkerheten för de unga
består. Inte minst den centrala idén i den
nya ordningen, att domaraspiranterna skall
anställas för en tidsbegränsad period om sex
månader, är ägnad att ytterligare sänka dom-
stolarnas rykte.

SITUATIONEN ÄR ALLVARLIG, mycket
allvarlig. Om vi inte förmår rekrytera de
skickligaste unga juristerna till domaryrket,
kommer vi inte att kunna upprätthålla med-
borgarnas förtroende för domstolsväsendet.

Vad som behövs är tillräckliga resurser,ett
stopp för klåfingriga administratörers expe-
rimentlusta och en modern inställning till
den viktigaste resursen i domstolarna:de an-
ställda.Bristerna kan inte döljas genom vilse-
ledande marknadsföring.Om man angriper
de bakomliggande orsakerna till dagens
missnöje,behövs ingen reklam för verksam-
heten.Då säljer den sig själv.

PER ERIKSSON
hovrättslagman

”Allting går att sälja 
med mördande reklam...”

”Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserve-
rad gröt.” Så sjöng, tror jag, Ulf Peder Olrog en gång.Visan har i
dagarna fått en ny och oväntad aktualitet inom – av alla områden –
domstolsväsendet.

DEBATT
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Per Eriksson har helt rätt.Vi måste
angripa de orsaker som ligger bakom
det vikande intresset för att söka till
domarbanan. Det är också det som är
en av utgångspunkterna för det arbete
på bred front som nu bedrivs för att
trygga domarrekryteringen i framtiden.

När man läser Per Erikssons rader får
man lätt en känsla av att låter man
det återgå till hur det var förr så är

alla problem lösta.Så enkelt är det emeller-
tid inte.

De undersökningar som gjorts om bl.a. de
yngre domstolsjuristernas syn på att arbeta i
domstol visar på behov av förändringar på
en betydligt bredare front än Per Eriksson
beskriver.Självklart har lön stor betydelse.
Men andra faktorer är minst lika viktiga.En
god arbetsmiljö,ett gott omhändertagande
och en utbildning värd namnet är två sådana
faktorer.För att lösa detta måste det till ett
målmedvetet arbete i vilket domstolarna
och Domstolsverket samverkar.

Ett första steg mot detta har tagits av hov-
rätterna,kammarrätterna och Domstolsver-
ket som kommit överens om ett åtgärdspro-

gram för att säkra rekryteringen till överrät-
terna.Förutom ett förslag till helt ny anställ-
ningsform för fiskaler, som genomförts den 1
januari 2002, innebär åtgärdsprogrammet
satsningar på omhändertagande,handled-
ning och utbildning.

När det gäller lönefrågan innebar lönebe-
slutet i slutet av hösten en satsning på just de
yngre juristerna i domstolsväsendet.

Erfarenheterna av domarrekrytering under
det senaste decenniet visar allt tydligare att
det nuvarande systemet med en i praktiken
sluten domarbana har brister.För att vi även
på sikt skall kunna ha en domarkår som sva-
rar mot högt ställda krav måste andra kon-
struktioner övervägas.

DEN TIDIGARE justitiekanslern Hans
Regner har regeringens uppdrag att se hur
rekryteringen av domare skall gå till i framti-
den. En central fråga här är om det skall vara
en bredare rekrytering till ordinarie domar-
tjänster. Frågan om vi skall ha en domarut-
bildning av nuvarande slag ingår också i
uppdraget. Uppdraget är mycket öppet och
det finns därför möjligheter att ifrågasätta
mycket av det som utgör den traditionella
domarbanan.

Slutligen något om marknadsföringen.En

iakttagelse som kunnat göras vid kontakter
med juris studerande är att kunskaperna
bland dessa om domstolsväsendet är begrän-
sade. I den mån man har en bild av domstols-
arbete så är den inte alltid positiv.Även
bland notarier är bilden av domstolsväsen-
det på många håll negativ.Den slutsats som
dragits av Domstolsverket
och av den referensgrupp
som medverkade i arbetet
med rapporten om informa-
tion och marknadsföring i
domstolsväsendet är att det är angeläget att
arbeta för att öka kunskaperna hos allmän-
het och våra blivande arbetskamrater om
domstolsväsendet.

Det finns en ljusare och mer rättvisande
bild av domstolsväsendet än den Per Eriks-
son förmedlar.Den bilden har jag och många
med mig.Det säger jag inte för att försvara
saker som jag har ansvar för utan för att det
är den bild som gör att det känns menings-
fullt att arbeta med domstolsfrågor.Det kan
inte vara ”vilseledande”att förmedla den bil-
den.

STEFAN STRÖMBERG
Generaldirektör

för Domstolsverket

”Det kan inte vara ’vilseledande’ att förmedla en rättvis bild av Domstolsväsendet”

Halvsida
Svensk Standardbolag

DEBATT



Styrelsens beslut att en inträdessökande
med egen verksamhet måste uppfylla ett
krav på en omsättning med cirka
900 000 kr för varje år för att kunna
uppfylla treårskravet innebär i praktiken
att samfundet har utestängt alla sökande
med egen verksamhet oavsett om han
eller hon i övrigt uppfyller alla krav.

Det torde vara ett försvinnande fåtal
som lyckas komma upp i sådan om-
sättning.Yrkesutövare med egen

verksamhet är hänvisade till humanjuridi-
ken.Ett verksamhetsområde som kommit
under senaste året att kraftigt begränsas ge-
nom begränsningar i rättshjälpslagen.En väl
kvalificerad jurist på detta område med en

lägre omsättning kan vara minst lika kvalifi-
cerad som den som lyckats uppnå 1000 tim-
mar per år i debitering.Lokala variationer
kan också göra det omöjligt att nå en så hög
debitering, t ex verksamheter på mindre
orter.Principen att endast räkna debiterade
timmar innebär ett schablontänkande som
inte ger en rättvis bild av sökandens lämplig-
het.Andra faktorer spelar en roll som t ex
utförandet av uppdragen,kunnandet,kon-
takter med domstolar och myndigheter.

ALLVARLIGAST FRAMSTÅR emellertid
styrelsens beslut att den gett sig alldeles för
stor frihet i tolkningen av lagstiftarens upp-
ställda krav enligt rb 8 om för advokatverk-
samhet erforderlig praktisk utbildning. En
schablonisering räknad efter antal timmar är
godtycklig och som den nu blivit utformad

utestänger praktiserande jurister med egen
verksamhet. Det är uppenbart att regeln
framstår som att samfundet vill eftersträva
ett advokatmonopol på utbildning av juris-
ter med anställda biträdande jurister på en
advokatbyrå. Den beslutade minsta lönen
till en biträdande jurist om 16000 kr per
månad som en kvalifikation – ett säkert
avsevärt mindre uttag ur en rörelse med
1 000 debiterbara timmar – förstärker också
bilden av en avsikt att det praktiska treårs-
kravet skall ske på en advokatbyrå.

Vad som bör sägas ifrån är att en så pass stor
utvidgning av begreppet erforderlig yrkes-
verksamhet efter en schablon med risk för
utestängande av jurister med egen verksam-
het endast är möjlig genom en lagändring i rb 8.

LARS NYDELL
Advokat

ADVOKATEN #1 • 200222

Den 17 december avkunnade
Regeringsrätten, RR, domar i tre mål
som berör advokatsekretessen.

Itvå av målen hade advokatbyrån begärt
undantag från skattemyndighets föreläg-
gande att lämna ut klientfakturor;det

gällde kontroll av byråernas
mervärdesskattedeklaratio-
ner. I det tredje målet söktes
undantag från föreläggande

att lämna uppgift om en betalning som
gjorts till advokatbyrån från ett depåkonto
hos fondkommissionär; skattemyndigheten
begärde uppgift om vad betalningarna avsåg,
samt,om de avsåg klient,vilken klient och i
så fall om hur betalning till denne hade skett.

I målen ingav samfundet ett längre utlåtan-
de. I de två förstnämnda målen företrädde
jag byråerna på gemensamt uppdrag av sam-
fundet och byråerna.

Alla tre målen avsåg i första hand frågan
om advokat har rätt att vägra att utlämna kli-
ents namn.RR fann att klientens namn skul-
le utlämnas i de två första målen men inte i
det tredje.Regeringsrådet Göran Schäder
var skiljaktig och  ansåg inte att klientnamn
skulle lämnas ut i något fall.

MÅLEN RÖR DEN särskilda undantagsregel
i taxeringslagen,TL, (se ram) som infördes
år 1994 efter förslag från utredningen

”Rättssäkerhet vid beskattningen” (SOU
93:62). Genom hänvisningen från TL till
RB berör domarna direkt tolkningen av
regeln om advokatsekretess i RB 36:5.

SAMFUNDET GÖR GÄLLANDE att kli-
entens namn typiskt sett är en anförtrodd
uppgift och att särskild bevisning om att
klients identitet omfattas av skydd enligt
RB 36.5 därför inte behöver föras.

Dissidenten resonerar på liknande sätt.
Han skriver att det i vissa situationer kan
vara mycket känsligt för en klient att få
sin identitet röjd,medan det i andra fall
kan sakna betydelse,och att det kan vara
mycket grannlaga att i det enskilda fallet
bedöma hur det förhåller sig.– Han hän-
visar till HDs uttalande i NJA 1990
s 537: ”När det gäller frågan vilket stöd
domstolen bör kräva för en advokats på-
stående att hinder för beslag föreligger
får det, för att inte advokatsekretessen
skall bli alltför urholkad, anses vara till-
räckligt med ett blygsamt mått av bevis-
ning.” I anslutning härtill skriver han att
om advokat skulle tvingas att utförligt
motivera varför ett uppgiftslämnande
skulle vara skadligt i det enskilda fallet,
skulle konsekvensen bli att advokaten
ofta tvingades avslöja ännu mer om sitt
mellanhavande med klienten än som
framgår av den efterfrågade handling-
en.– Slutsatsen blir att uppgifter om

DEBATT

Ett orimligt inträdeskrav för 
sökande med egen verksamhet

Taxeringslagen 3 kap 13 §:
”På den enskildes begäran skall från
föreläggande eller revision undantas

1.handling som inte får tas i beslag
enligt 27 kap.2 § rättegångsbalken,

2.annan handling med ett betydande
skyddsintresse om handlingens innehåll på
grund av särskilda omständigheter inte bör
komma till någon annans kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får
undantas endast om handlingens skydds-
intresse är större än dess betydelse för
kontrollen.

Bestämmelserna i 1 och 2 styckena gäller
i tillämpliga delar även föreläggande att
lämna uppgifter. (Lag 1994:467, ikraft
den 1 juli 1994)

27 kap 2 § rättegångsbalken:
”Beslag må ej läggas å skriftlig hand-
ling, om dess innehåll kan antagas vara
sådant, att befattningshavare eller an-

nan, som avses i 36 kap 5 §, ej må höras
som vittnen därom, och handlingen innehas
av honom eller av den, till förmån för vilken
tystnadsplikten gäller …”

36 kap 5 § rättegångsbalken:
”… advokater,… och deras biträden
får höras som vittnen om något som i
denna deras yrkesutövning anförtrotts

dem eller som de i samband därmed erfarit,
endast om det är medgivet i lag eller den,
till vars förmån tystnadsplikten gäller,
samtycker till det …”

Oklarhet om advokatsekretess 
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Grundkravet i 8 kap 2 § första stycket
rättegångsbalken att en sökande ska
ha genomgått för advokatverksam-

het erforderlig praktisk utbildning specifice-
ras närmare i 3 § första stycket 4 stadgarna
för Sveriges advokatsamfund. I fråga om
praktisk utbildning föreskrivs att sökanden
efter att ha avlagt det kunskapsprov som
krävs under minst fem år ska på ett tillfreds-
ställande sätt ha utövat praktisk juridisk
verksamhet,varvid minst tre år ska ha ägnats
åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten
antingen som anställd eller för egen räkning.
Bestämmelsen har i princip haft samma in-
nehåll sedan rättegångsbalken trädde ikraft.

FÖR DEN SOM DRIVER egen verksamhet
gäller att verksamheten ska motsvara tre
fulla år.

Samfundet är av uppfattningen att ett

lämpligt sätt att objektivt mäta omfattning-
en av egen verksamhet är att ta utgångs-
punkt i omsättningen.Omsättningskravet
uppgick före årsskiftet till 1 000 debiterings-
bara timmar à 2/3 av den för rättshjälpen gäl-
lande timkostnadsnormen.Den höjning av
omsättningskravet som är aktuell innebär att
debiteringskravet på 1 000 kr nu avser hela
den timersättning som tillämpas inom ra-
men för rättshjälpen,d v s  929 kr exklusive
mervärdesskatt.Uppgår inte omsättningen
till nämnda belopp får tillgodoräknande ske
med kvoter 1/4, 1/2 och 3/4.Understiger om-
sättningen 1/4 ska inget tillgodoräknande
ske.

Syftet med treårskravet är att säkerställa
att sökanden blivit tillräckligt förtrogen med
de särskilda uppgifter och problem som mö-
ter en advokat.Verksamheten måste därför
ha haft en sådan omfattning att den kan an-

tas ha gett den erfarenhet som är nödvändig.

DEBITERINGSKRAVET OM 1 000 timmar
ger utslaget på ett år (47 veckor) cirka 4,3
debiterade timmar per arbetsdag.
Rättshjälpstaxan får anses utgöra den lägsta
vedertagna ersättningsnivån för kvalificerat
juridiskt arbete. Sammantaget anser sam-
fundet inte att det höjda omsättningskravet
utestänger sökande med egen verksamhet.
Möjligheten att tillgodoräkna sig lägre
omsättning under en längre period kvarstår,
om en i en något uppstramad form.

Kravet på en minimilön om 16 000 kronor
per månad motsvarar ingångslönen för tings-
notarier.Det förutsätts därvid att en biträ-
dande jurist som arbetar heltid ska kunna
påräkna lägst motsvarande månadslön.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare

namnet på en advokats klienter och deras
motparter samt om klienternas rättsliga an-
gelägenheter typiskt sett bör anses vara så-
dana uppgifter som är undantagna från vitt-
nesplikt.Han ville därför bevilja det sökta
undantaget från föreläggandet att utlämna
fakturorna.

RRs majoritet kom till annan slutsats.
Man understryker att betydande utrymme

får anses föreligga för undantag enligt TL
3:13,1st.Man noterar HD:s uttalande om
att det får anses tillräckligt med ett blygsamt
mått av bevisning.Man medger att det kan
finnas situationer där redan uppgifter om en
klients identitet får anses höra till det skyd-
dade området.Men man menar att det sak-
nas fog för att hävda att varje uppgift om en
klients identitet måste anses ha anförtrotts
hans advokat i den mening som avses i RB
36:5.Slutsatsen blir att för att identitets-
uppgifter skall omfattas av undantag enligt
TL 3:13 det krävs att ”omständigheterna i
det särskilda fallet är sådana att klienten vid
en objektiv bedömning av situationen får
anses ha ett berättigat intresse av att uppgif-
terna inte lämnas ut”.

SAMMA INSTÄLLNING har RR när det
gäller advokats arvode och utlägg för kost-
nader.

Däremot uttalar RR att uppgifter om vad
ett visst uppdrag avsett och vilka eventuella
motparter klienten haft som regel bör anses

lämnade i förtroende och att de därför i det
enskilda fallet omfattas av undantaget.

Beslutet blev sålunda att fakturorna kunde
lämnas utom i de delar som avsåg namnet på
motparter och andra inblandade  eller som
avsåg beskrivningar av uppdraget,arbetet
eller vad ärendet angått.

VAD SÅ GÄLLER DET tredje målet blev
utgången i viss mån en annan. För det första
konstaterade RR att de uppgifter som skat-
temyndigheten begärt stod i sådant sam-
band med varandra att de vid bedömningen
måste behandlas som en enhet. RR menade
att de sammantagna typiskt sett finge anses
vara sådana som omfattades av frågeförbu-
det i RB 36:5.Advokatbyrån hade i målet
deklarerat att utbetalningen rörde klient,
inte byrån eller någon dess delägare. Detta
hade styrkts med intyg från en biträdande
jurist. En enig RR kom till slutsatsen att vad
som från byråns sida framförts i målet gjor-
de sannolikt att de efterfrågade uppgifterna
var sådana som anförtrotts en advokat i
hans yrkesutövning eller avsåg något som
han i samband därmed erfarit. Begäran om
undantag bifölls.

Det får antagas att RR,genom att avkunna
dessa tre domar samtidigt, sökt skapa klar-
het när det gäller principerna för advokats
rätt och skyldighet att förtiga vad han erfar i
sin yrkesutövning.Det är osäkert om detta
lyckats.

För det första kan man tyvärr inte utgå
ifrån att HD och RR drar gränsen på samma
sätt.HD:s tidigare praxis, liksom dissiden-
ten Schäders hänvisning till denna vid avgi-
vandet av sitt särvotum, tyder på att HD är
beredd att ge det skyddade utrymmet enligt
RB 36:5 en vidare omfattning än RR.

För det andra är det inte klart hur RR reso-
nerat när man bedömt de-
påkontomålet annorlunda
än de två övriga.Varför
måste uppgifter ses som en
enhet i ett mål men inte i de två andra?

Det är svårt att frigöra sig från misstanken
att det spelat en roll, att advokatbyråns de-
klaration var berörd i de två andra målen
men inte i depåkontomålet. I så fall kan en
avvägning mellan kontroll- och skyddsin-
tresse ha gjorts, trots att så inte bort ske; in-
tressant nog påpekar dissidenten att sådan
avvägning inte får ske vid tillämpning av TL
3:13,1 st,p 1.

SLUTLIGEN TORDE samfundet ha att
bedöma om RR:s domar skall innebära, att
man nu har en annan syn på advokats skyl-
dighet att hemlighålla klients identitet än
man tidigare haft. Personligen skulle jag
inte tycka det, men samtidigt måste ju RRs
domar respekteras, så långt de nu bär.

CLAES BEYER
Advokat
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Svar till Lars Nydell: ”Kravet på en minimilön
motsvarar ingångslönen för tingsnotarier”

 efter regeringsrättsdomar
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General-
sekreteraren
kommenterar
Advokaten Folke Breitbardts replik för-
anleder följande kommentar: Farhågan
att han missuppfattat min inställning är
riktig. Slutsatserna är inte bara uttryck
för en missuppfattning utan även direkt
felaktiga.

Jag är av den bestämda uppfattningen att
en advokat inte per automatik skall
framföra vilka påståenden som helst,

som klienten hävdar är riktiga, även om själ-
va uppgiften, för det fall den skulle kunna
styrkas, skulle kunna vara relevant. Det kan
inte vara rimligt att en advokat under alla
förhållanden skall kunna framföra påståen-
den om t ex allvarlig brottslig verksamhet
från ett vittnes sida,bara med stöd av klien-
tens uppgift.

Detta betyder inte,vilket advokaten Breit-
bardt hävdar,att en advokat i alla situationer
skulle vara förhindrad att framföra kränkan-
de påståenden, som endast kan styrkas av
klienten.

Det betyder inte heller att en advokat alltid
skulle vara förhindrad att framföra klientens
påstående om att någon har uttalat sig rasis-
tiskt om klienten när detta kan ha betydelse
för klientens sak.En advokats underlåtenhet
att  i sådana situationer åberopa klientens
påståenden skulle kunna strida mot de etiska
reglerna.

I övrigt hänvisar jag till min kommentar i
Advokaten nr 9.

ANNE RAMBERG

Generalsekreteraren Anne Ramberg
uttalar sin mening i Advokaten nr 9 år
2001 på så vis att advokaten inte utan

någon som helst under-
sökningsplikt skall kunna
framföra alla påståenden
eller åberopa samtliga

omständigheter som klienten hävdar är
riktiga, även om uppgiften i sig skulle
kunna vara relevant för tillvaratagande
av klientens rätt.

Såvitt jag förstår generalsekreteraren så
betyder detta att om advokaten ställs
inför ett påstående som har betydelse

för klientens sak och som bara kan styrkas av
klienten själv, så skall han inte föra fram den-
na åsikt om den kan uppfattas som stötande
av någon.

Uttalandet är sensationellt i det avseendet
att vi advokater ofta får företräda grupper i

samhället som upplever sig vara i underläge
och till viss del förtryckta.Denna känsla
kommer av att de upplevt att någon anspelat
på deras utländska tillhörighet eller tillhörig-
het till annan folkgrupp i nedsättande hänse-
ende.De anser – ibland med rätta – att vad
de upplevt har betydelse för en rättssak som
de berörs av och att nedsättande omdömen
om dem kan hänföras till rasistiska uppfatt-
ningar hos andra.

Det generalsekreteraren säger innebär att
om advokaten bara har att hänföra sig till kli-
entens uppgifter får han exempelvis inte på-
tala att någon har uttalat sig rasistiskt om kli-
enten även om detta kan ha betydelse för
klientens sak.

JAG HOPPAS INNERLIGT att jag missupp-
fattat denna inställning. Om så inte är fallet
så bör Advokatsamfundet gå ut med beske-
det till massmedia för att upplysa den rätts-
sökande allmänheten om var samfundet står
i denna fråga så att berörda organisationer
och enskilda personer får en chans att om

Pettersson
110 x 130

Advokaten – en klientens 
megafon eller skrivbiträde?

DEBATT

möjligt meddela samfundet sin inställning i
frågan. Eftersom advokatens uppgift är att
tillvarata klientens intressen måste det ha
intresse för samfundet om generalsekretera-
rens nu uttalade ståndpunkt har stöd i sam-
hället eller ej.

FOLKE BREITBARDT



25ADVOKATEN #1 • 2002

Folke Breitbardt skrev i senaste
numret av Advokaten, nr 9/2001,
om, som han såg det skyldigheten
för advokater att i vissa situationer
framföra en klients nedsättande
eller kränkande uppfattning om en
motpart eller ett vittne i det fall
uppgiften, om den skulle befinnas
styrkt, skulle kunna ha betydelse
för utgången av det mål vari uppgif-
ten framfördes.

Anne Ramberg kommenterade
Folke Breitbardts debattartikel
med att bland annat angiva att

en advokat skall anses vara förhindrad
att framföra sin klients för motparten
kränkande påstående även om detta,
sedan det styrkts i rättegången, skulle
ha betydelse för utgången av målet.

Så vitt jag förstår innebär Ann Ram-
bergs uttalande ett motsatsförhållande
till de antagna reglerna om god advo-
katsed i vilka just stadgas att dylika ut-
talanden eller sådan bevisning icke kan
anses tillåtna,med mindre de "är påkal-

lade för tillvaratagande av klientens in-
tressen".

För de flesta processualister är det nog
uppenbart att vittnens och parters ut-
sagor inför rätta ofta färgas,eller till och
med betingas,av andra omständigheter
än blott och bart den objektivt iakttag-
bara sanningen.Av just det skälet är
också Advokatsamfundets vägledande
regler, i nyssnämnt hänseende,avfatta-
de på det sätt de är.Framstår det som
sannolikt att ett klientens påstående
om en part eller ett vittne är riktigt och
bedöms det dessutom ha betydelse för
utgången av ett mål, torde det uppen-
barligen vara advokatens skyldighet att
verka för att uppgiften kommer i dagen.

Jag tar mig friheten att tro att även
Ann Ramberg,även om nu ordalydel-
sen av hennes replik möjligen ger annat
vid handen,också ansluter sig till en så-
dan tolkning.

Att part eller vittne uppger sig känna
sig kränkt av påstående eller fråga i rät-
tegång, får naturligtvis alltid ställas i re-
lation till om denne genom eget age-
rande gjort påståendet eller frågan be-
rättigad eller ej.

CARL SKARBORG

I
en artikel (Advokaten nr 9/2001) redogör
advokat Ove Jonsson för det stora beho-
vet av juridiskt biträde i socialförsäkrings-

ärenden.Den kritik mot tingens ordning som
framföres i artikeln delas av Sammanslut-
ningen för Sveriges Juridiska Byråer (SJB).
Flera SJB-medlemmar har erfarenheter av
den dåliga rättssäkerheten
på det aktuella området.

Ove Jonsson konstaterar
att ”De sjuka och skadade
behöver advokathjälp." Den
juridiska hjälp som nämnda grupp behöver
kan dock i stor utsträckning tillgodoses såväl
av biträdande jurister vid advokatbyråer som
av SJB-medlemmar och av andra process-
förande jurister.Därmed inte sagt att varje
person som tillhör nämnda grupper med
nödvändighet är lämpad för socialförsäk-
ringsärenden.För alla medlemmar i SJB kan
det dock vara frustrerande att läsa ännu en
artikel där artikelförfattaren,medvetet eller
omedvetet,uttrycker sig på ett sådant sätt att
läsaren får intrycket att det finns uppgifter
som enbart advokater klarar av.

JOHAN ENGSTRÖM
ordförande i SJB

Halvsida
Iustus

DEBATT

Var går gränsen? Inte bara 
advokater kan
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1.ADVOKATEN A förordnades i februa-
ri 1999 att vara skiftesman i dödsboet
efter X. Dödsbodelägare var Y och en

bror till henne, Z. A, som i mars och april
1999 erhållit fullmakt av
dödsbodelägarna att uttaga
och kvittera medel å den av-
lidnes och dödsboets bank-
tillgodohavanden samt att
vid domstol, myndigheter
och eljest företräda full-
maktsgivaren och dödsboet
i alla angelägenheter som

sammanhänger med boutredning efter den
avlidne, framlade den 1 juli 1999 ett förslag
till arvskifte.Detta underskrevs ej av dödsbo-
delägarna.Y begärde hösten 1999 att A skul-
le entledigas.M-stads tingsrätt avslog i beslut
den 15 november 1999 hennes begäran.Hon
har överklagat till hovrätten.

Anmälan avser att A överskridit sina befo-

genheter främst genom att utan dödsbodelä-
garnas vetskap ha uttagit ett arvode om
35 200 kr samt i övrigt i olika avseenden
misskött sitt uppdrag.

A har tillbakavisat anmärkningarna. Han
har bl a förklarat att han haft dödsbodelägar-
nas fullmakter att göra uttaget ifråga.

Nämndens bedömning:
Såvitt framgår av utredningen har A inte be-
handlat dödsboets medel som klientmedel.
Han borde därför inte ha tillgodogjort sig ar-
vode ur dödsboets medel utan dödsbodelägar-
nas föregående godkännande. Genom att
ändå göra detta har han allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A var-
ning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rätte-
gångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit föranleder
ingen åtgärd.

2.TINGSRÄTTEN I  P-STAD dömde i
dom den 5 januari 1999 till äkten-
skapsskillnad mellan X och Y,erinra-

de om att vårdnaden om parternas barn allt-
jämt var gemensam samt förordnade att X
skulle äga rätt att kvarsitta i det gemensam-
ma hemmet till dess bodelning skedde, dock
längst till den 15 juni 1999.Detta förordnan-
de har sedan förlängts till dess att bodelning
skett.Advokaten A har efter domen varit sys-
selsatt med frågan om bodelning mellan par-
terna. Avtal om bodelning träffades den 10
september 1999 mellan dem.

Anmälan avser att A inte fullt ut respekte-
rat X:s önskan att han i första hand inte skul-
le driva frågor om bodelning utan se till att
barnens bosättning blev reglerad till att bli
hos henne.Anmälan avser vidare att A faktu-
rerat X oskäligt arvode med 45 000 kr inkl
moms utan tidsredovisning eller redovisning
för utfört arbete med åberopande av att det
förelegat ett avtal mellan dem om detta. Nå-
got sådant avtal känner X inte till. Anmälan
avser slutligen att A i fakturan för bodel-
ningsarbetet tagit betalt även för arbete med
vårdnads- alternativt umgängesrättsfrågan
utan att ombesörja ansökan om allmän rätts-
hjälp i den delen.

A har redogjort för sin handläggning och
tillbakavisat anmärkningarna. Han har där-

vid uppgivit bl a följande. ”Anledningen till
varför tidsspecifikationen ej bifogades till X
översänd faktura var att överenskommelse
gjordes med X den 10 september 1999, d v s
den dag då det slutliga bodelningsavtalet un-
dertecknades och X erhöll skifteslikviden
om att slutliga arvodet skulle uppgå till
45 000 kr jämte utlägg, i stället för upparbe-
tade drygt 60 000 kr. X medgav då att någon
specifikation ej behövdes.”

Det skall här antecknas att X också har på-
kallat skiljeförfarande rörande det arvode om
45 000 kr inklusive mervärdesskatt, som fak-
turerats henne för A:s arbete med bodelning-
en, och i skiljedom den 18 juli 2000 har skä-
ligt arvode ansetts vara 24 000 kr inklusive
mervärdesskatt.

Nämndens bedömning:
Av utredningen framgår att A föreslagit X att
han skulle betinga sig ett arvode om endast
45 000 kr mot att han slapp redovisa nedlagt
arbete.Härigenom har han brutit mot god ad-
vokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A erin-
ran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rätte-
gångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit föranleder
ingen åtgärd.

3.A VAR OFFENTLIG FÖR-

SVARARE för X, som ge-
nom K-stads tingsrätts

dom den 1 december 1999
dömdes för olaga hot och ofre-
dande. I påföljdsdelen bestämde
tingsrätten att tidigare ådömd
skyddstillsyn skulle avse de nya
brotten.

X har i anmälan till Advokat-
samfundet anfört i huvudsak föl-
jande. Han är missnöjd med A:s
hantering av hans ärende och
ifrågasätter varför denne inte
medverkade till att kalla de vitt-
nen som X önskade höra. Han
hade talat om för A att han, om
han fälldes till ansvar, ville över-
klaga tingsrättens dom. Trots att
A var medveten om detta skick-
ade han ett fullmaktsformulär
till X så sent som den 20 decem-
ber 1999. X skrev under och
skickade tillbaka fullmakten,
som kom A tillhanda först efter
klagotidens utgång.X anser att A
borde ha hjälpt honom att få in
överklagandet i tid.

A har tillbakavisat anmärk-
ningarna och har bland annat an-
fört: I brev den 21 oktober 1999
till X uppmanade han denne att
snarast kontakta honom för ett
sammanträffande. X hörde inte
av sig och den första gången de
träffades var cirka 10 minuter
före huvudförhandlingen den
24 november 1999. Först efter
förhandlingen nämnde X att det
fanns några personer som kun-
nat vittna i målet. Den 15 de-
cember 1999 ringde X till ho-
nom och förklarade att han ville
överklaga domen och åberopa
vittnen. A uppmanade X att
komma upp på advokatkontoret
och skriva under en fullmakt,
men detta var inte möjligt. Den

Skiftesman har, trots att han inte behandlat döds-
boets medel som klientmedel, ändå tillgodogjort
sig arvode ur dessa utan delägarnas föregående
godkännande. Varning tilldelad.

Klient föreslogs nedsatt arvode mot 
att advokaten slapp redovisa nedlagt arbete.
Erinran tilldelad.

Offentlig för-
svarare underlät,
trots huvud-
mannens
uttryckliga
önskemål, att
överklaga dom,
då han inte fått
begärd fullmakt.
Erinran tilldelad.

DISCIPLIN
ÄRENDEN

Beslut
våren
2001
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4.X, SOM TIDIGARE ANLITAT advo-
katen A,besökte den 9 oktober 1998
denne med anledning av att han skul-

le förvärva hälften av aktierna i ett restau-
rangbolag.Vid besöket hade han med sig äga-
ren av restaurangbolaget, Y, som han kände
sedan tidigare. Parterna var överens om kö-
pevillkoren och A ombads att upprätta en
enklare köpehandling. Vid ett förnyat sam-
manträffande den 15 oktober underteckna-
des ett av A upprättat köpeavtal. Även den
som utåt framstod som ägare till aktierna i
bolaget undertecknade handlingen.

Av köpeskillingen 200 000 kr hade redan
den 9 oktober 1998 erlagts 50 000 kr. Den
1 november 1998 skulle erläggas ytterligare
100 000 kr och slutligen den 1 december
1998 50 000 kr.Den sista posten har inte be-
talats.

DEN 1 FEBRUARI  1999  undertecknade X
och Y ett avtal om återbetalning av erlagd
köpeskilling. Någon sådan återbetalning har
dock ännu inte skett. Restaurangbolaget för-
sattes i konkurs den 1 februari 1999.Det har
framkommit att restaurangbolaget sedan
den 15 juni 1998 inte hade något server-
ingstillstånd enligt alkohollagen.

X har i en den 24 februari 2000 dagtecknad
anmälan gjort gällande att A ”grovt åsidosatt
sina plikter som advokat genom att inte var-

na X för riskerna med bulvanförhållandet
och genom att medverka vid upprättandet
av ett avtal som av allt att döma utgjort grun-
den för ett bedrägeri från Y:s sida”.

A har i avgiven förklaring tillbakavisat an-
märkningarna samt uppgivit att hans upp-
drag hade varit dels att kon-
trollera vem som var ägare
till aktierna i bolaget, vilket
han gjort genom ett telefon-
samtal med Patent- och
registreringsverket, dels ock
att upprätta en enkel överlå-
telsehandling. Förklaringen
till att en bulvan var registre-
rad för aktierna hade varit att Y varit skuld-
satt.På särskild fråga från honom hade X sagt
sig inte önska någon kontroll av hur rörelsen
gick. Frågan om serveringstillstånd enligt al-
kohollagen hade över huvud inte diskuterats.

Nämndens bedömning:
A borde inte ha medverkat till avtalet utan att
grundläggande förutsättningar för överlåtel-
sen såsom hyresrätt och alkoholtillstånd blev
klarlagda.

På grund härav tilldelar nämnden A erin-
ran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rät-
tegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet
föranleder ingen åtgärd.

5. SEDAN  Y ÅR 1997 köpt en fastig-
het i R-stad av X väckte han följande
år talan vid F-trakts tingsrätt mot X

med yrkande bl.a. om nedsättning av köpe-
skillingen och skadestånd på grund av fel och
brister i fastigheten. Parterna biträddes i rät-
tegången,Y av advokaten B och X av advoka-
ten A.

Den 6 december 1999 ingav X till polis-
myndigheten i R-stad en av honom under-
tecknad anmälan mot Y för bedrägeri, som
eventuellt kunde vara grovt. Enligt anmälan
måste det anses vara ett brott ”att genom
uppgivande av falska fakta konstruera ett un-
derlag för skadestånd och därefter kräva i
detta fall en tidigare affärskontrahent på ett
betydande belopp utan rätt till detta.” X
framkastade också misstanken att Y inte tog

upp alla hyresinkomster i sin deklaration.
I beslut den 18 januari 2000 förordnade

kammaråklagaren P att förundersökning inte
skulle inledas, eftersom det saknades anled-
ning anta att brott under allmänt åtal förö-
vats.

B har i en anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 16 mars 2000,anfört att A
enligt egen uppgift varit sin klient behjälplig
med polisanmälan. B har gjort gällande att
A:s förfaringssätt inte är förenligt med 37 §
2 st. 1 p. vägledande regler om god advokat-
sed.

A HAR I  YTTRANDE till Advokatsamfun-
det bestritt att han brutit mot god advokat-
sed och anfört att X själv tagit initiativet till
polisanmälan och att A endast medverkat

genom att hjälpa denne med att sammanfat-
ta olika utkast till anmälan ”i en skrivelse som
han själv fick redigera och underteckna samt
inge till polisen”.

B har i en slutskrift vidhållit sin anmälan till
samfundet.

Nämndens bedömning:
Av utredningen i ärendet framgår att A hjälpt
X med en polisanmälan som var ägnad att ut-
öva otillbörlig påtryckning på motparten.
Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar tilldelar nämnden
A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket
rättegångsbalken.

16 december 1999 – sex dagar
före klagotidens utgång – skicka-
de A ett brev till X och uppma-
nade honom snarast att återsän-
da den medsända fullmakten.
Han poängterade särskilt att ing-
enting kunde göras om han inte
återfick fullmakten. Denna kom
i retur först den 27 december
1999. Två dagar senare skrev
han till X och meddelade att
fullmakten anlänt först efter att
tiden för överklagande gått ut. –
Med tanke på X:s bristande in-
tresse av att ta kontakt före hu-
vudförhandlingen ansåg A det
vara ett oeftergivligt krav att han
erhöll en fullmakt innan han
överklagade tingsrättens dom.

Nämndens 
bedömning:

Eftersom X uttryckligen hade
förklarat att han ville överklaga
domen borde A, trots att han inte
fått den av honom begärda full-
makten, ha sett till att ett över-
klagande ingavs till tingsrätten
före klagotidens utgång.

Genom att underlåta att göra
detta har han åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämn-
den A erinran enligt 8 kap. 7 §
andra stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt förekommit i
ärendet föranleder ingen åtgärd.

Medverkan vid köp av restaurang utan att
grundläggande förutsättningar för förvärvet var
klarlagda. Erinran tilldelad.

Biträde åt klient med att upprätta polisanmälan ägnad att utöva 
otillbörlig påtryckning på motparten. Varning tilldelad.

DISCIPLIN
ÄRENDEN

Beslut
våren
2001 

Besöksförbud föreslås utökas
ÄVEN ANDRA som riskerar att utsättas för våld av närstående eller
tidigare partner ska få bättre skydd, föreslår justitiedepartementet i
en departementspromemoria. Besöksförbudet i hemmet föreslås

utökas och utvidgas till att gälla ett större geografiskt område än
tidigare. Polisen ska få rätt att meddela om tillfälliga besöksförbud
och vid häktningsförhandlingar ska domstolen alltid beakta den
misstänktes relation till målsäganden. ❖
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Ny läsning om antitrust, brottsoffer och villaköp

Nytt om namn
LENA GRUNDITZ  har av regeringen utnämnts att
vara hovrättsråd i Göta hovrätt.

JAN KÄLLMAN har utnämnts till ny rådman i
Mariestads tingsrätt.

ERLAND HESSLOW blir ny rådman i Gävle tingsrätt.
ULRIKA CARLEHÄLL, JOAKIM MUNTER OCH

KURT EK har utnämnts till rådmän i Stockholms tings-
rätt. ❖

Vem är du?
IBLAND KAN DET vara
bra att kunna visa det. Är
du advokat har du möjlig-
het att beställa ett särskilt
identitetskort för advoka-
ter.Vänd dig till Advokat-
samfundet för att göra din
beställning. ❖
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Nya ledamöter 13 december 2001
Carina Abrahamsson, Advokatfirman Carler i Gävle HB,

Gävle
Tomas Berggren, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm 
Glenn Häckter, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm 
Fredrik Hägglund,Clifford Chance Pünder, Bryssel
Jonas Jeppsson, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå,

Stockholm
Kjell E. Johansson, Advokatfirman Delphi & Co KB,

Stockholm
Olof Johnson, Advokatfirman Foyen & Co HB, Stockholm
Hans Jorstedt, Locus Advokatbyrå, Stockholm
Niclas Karlsson, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman

Sjöström AB, Stockholm
Stefan Perván Lindeborg, Mannheimer Swartling

Advokatbyrå AB, Stockholm
Martin Nilsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,

Stockholm
Tomas K. Nordberg, T.K. Nordberg AB, Stockholm
Anna Notfors, Juristfirman Anna Notfors, Östersund
Anna Pantzar, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Ann-Christine Sigvardsson, Advokatfirman Arne de

Bourgh, Uppsala
Anders Steén, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Malmö
Robert Storgårds, Advokatfirman Inter i Stockholm AB,

Stockholm
Mikael Ståhl, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Mårten Tagaeus, Mannheimer Swartling  Advokatbyrå AB,

Göteborg

Utträdda ledamöter
Magnus Berg, Lomma, 26 november 2001
Björn Forsgren, Ljusdal, 29 november 2001 
Ingvar Hellentin, Stockholm, 31 december 2001 
Anders Hillén, Malmö, 31 december 2001 
Per Nilsson, Malmö, 31 december 2001 
Anette Rosén, Malmö, 23 november 2001 
Gösta Westring, Stockholm, 31 december 2001 

Avlidna ledamöter
Ulf Steneberg, Simrishamn, 3 april 2000

remissvaradvokatförteckningen

Remissärenden, i vilka
samfundet avgivit yttranden:

R 8223/2001 Slutbetänkandet
”Mönster Form Design
– Förslag till formskyddslag”,
SOU 2001:68

R 8281/2001 Promemorian
”Förfarandet vid hyres-
nämnderna och arrendenämn-
derna”

R 8282/2001
Delbetänkan-
det ”Snabbare
lagföring 1 – Några förslag till
förenklingar”, SOU 2001:59

R 8412/2001 Riksdagens revi-
sorers rapport (2001/02:6)
”Uppehållstillstånd för asyl-
sökande - tidsåtgång, kost-
nader, reformarbete”

R 8435/2001 Riksdagens lag-
utskotts remiss av motionerna
2001/02:L257, L282, L332, L345
angående franchising samt L270
angående domstolarnas möjlig-
het att jämka avtal mellan
näringsidkare

R 8496/2001
Departementspromemorian
”Åtgärder mot sena betal-
ningar”, Ds 2001:56

R 8538/2001 Riksåklagarens
förslag till nya beslutsformule-
ringar för åklagarväsendet

R 8540/2001 Departements-
promemorian ”Trafikskada
utomlands – enklare att få
ersättning”, Ds 2001:51
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Adv Ehrling

Thomas Folestad 
ny handläggare

AV ALLA SÖKANDE till
tjänsten som handläggare
på Advokatsamfundet,
som vi berättade om i
förra numret, drog
Thomas Folestad, 29, det
längsta strået. På samfun-
det ska Thomas arbeta
med disciplin-, arvodes-
och inträdesärenden.

– Det ska
bli spän-
nande och
intressant
att få insyn i
advokat-
verksamhe-
ten och
komma i
kontakt
med advo-
kater, säger
Thomas
som på sikt
gärna kan

tänka sig advokatbanan el-
ler en domarkarriär.

Thomas Folestad kom-
mer närmast från notarie-
tjänstgöring på Västman-
lands tingsrätt.Han börja-
de sitta ting på Sala tings-
rätt,men som en följd av
sammanslagning mellan
tingsrätterna i Sala,
Köping och Västerås den
1 april i fjol hamnade han
under en ny organisa-
tion. ❖
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Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med
den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund Box 273 21, 102 54 Stockholm


