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Brottmålstaxan bort på prov
Justitieministern vill slopa hela systemet med taxor
Brottmålstaxan och den nya
taxan för målsägandebiträden
ska på prov tas bort vid några
av landets domstolar efter
AKTUELLT initiativ från
justitiedepartementet. Om
försöket slår väl ut vill justitieminister Thomas Bodström
slopa hela taxesystemet.
– Jag tycker taxor är dåligt
eftersom de motverkar att
man som advokat ger allt för
sin klient, säger Bodström.

J

ustitieministerns utspel kan
ses som ett svar på Domstolsverkets beslut i december: att från mars i år införa en
taxa för målsägandebiträden i
mål med huvudförhandlingstider 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 gånger. 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 omfattning försöket ska genomföras är inte klart ännu. Departementets 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 justitiedepartementet. Men det är
också ett bra tillfälle att göra en
bedömning av om dagens taxor
är någorlunda rimliga. Underlaget för offentlig försvarartaxan
har trots allt 30 år på nacken.
Cecilia Renfors passar också
på att förtydliga att försöket
bara omfattar taxorna, inte timkostnadsnormen.
–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

K O M M E N TA R Anne Ramberg

Lagstiftning och rättstillämpning
i terrorismens kölvatten

4

Det befogade
intresset att
bekämpa terrorism ställer
höga krav på
lagstiftaren.
Bekämpandet
av terrorism
liksom all
annan allvarlig
brottslighet får
dock inte leda
till att mänskliga rättigheter
åsidosätts.
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USA har det inrättats militärdomstolar vilka kan utdöma
dödsstraff. USA reser krav på
utlämning av misstänkta terrorister och har de senaste månaderna
vidtagit massarresteringar. Vidare
har hemlig telefonavlyssning av
försvarsadvokaters samtal med
klienter utan domstols beslut införts. I Storbritannien har möjligheter att arrestera och på obestämd tid ta personer i förvar som
kan antas ha samröre med terrorister införts.
EFTER

DEN

11

SEPTEMBER

2001 enades världssamfundet
över en natt om att bekämpa terrorism. Det innebar en välkommen 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

2002

konsekvenserna av att genomföra
FN:s och EU:s beslut har inte presenterats eller behandlats.
Resolutioner beslutade av FN:s
säkerhetsråd är folkrättsligt bindande 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 bindande och direkt tillämpliga i Sverige,
eller genom antagande av nationell lagstiftning. Genom att överlåta lagstiftningskompetensen till
EU har det för oss normala lagstiftningsförfarandet med utredning,
remissförfarande och lagrådsgranskning ersatts. Detta har inneburit 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 ministerrådets beslut. Emellertid är det underlag som står till nämndens förfogande mycket begränsat. Riksdagen riskerar därigenom att bli

gisslan i en lagstiftningsprocess,
som på mycket varierande underlag föregåtts av politiska mandat
lämnade till ministern i fråga.
Fokus har genom händelserna
den 11 september kommit att riktas på såväl formerna för lagstiftningen som på rättstillämpningen.
BESLUTEN

OM

EUROPEISK

arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna,
definitionen av terrorism, liksom
besluten om spärrande av tillgångar är exempel vilka utgör
inskränkningar i grundläggande
rättsprinciper i ett demokratiskt
samhälle och som kan leda till allvarliga integritetsinskränkningar
och hota rättssäkerheten.
Avvägningen mellan en effektiv
terroristbekämpning och rättssäkerhetsintressen kräver eftertänksamhet och analys. Tiden har
inte medgivit detta. Det är just i
tider av oro och när grundläggande intressen i ett samhälle hotas,
som det är särskilt angeläget att
värna om de demokratiska värdena och mänskliga rättigheterna.
ANNE RAMBERG
Generalsekreterare

DENNY CALVO / ÖSTERSUNDS-POSTEN

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.

Åklagare kräver
säkrare domstolar
ändelsen visar att det behövs
någon sorts permanent inpasseringskontroll. Det är viktigt
att alla kan känna sig trygga i domstolsmiljön, säger Leif Görts, åklagare och
facklig företrädare för Juseks åklagarsektion.
Riksåklagaren har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en snabbanalys av
händelsen i Östersunds tingsrätt den
12 december. Samtliga landets chefsåklagare har fått svara på hur de och
deras medarbetare ser på sin situation.

H

A N A LYS E N S O M S K A 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 analysgruppen, är redan nu klar över att lagstiftningen behöver skärpas.
– Det behövs allmän säkerhetskontroll vid alla landets domstolar, där besökarna måste passera en larmbåge eller annat slags inpasseringskontroll.
Dessutom bör det finnas bevakningspersonal 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 tillsammans med polis, åklagare och försvar
anser att det finns en reell hotbild.
U L F A RV I D S S O N , planeringsdirektör
och säkerhetsansvarig vid Riksåklagarens kansli leder analysgruppens arbete. Han är inte beredd att
redan nu kräva generella tillträdeskontroller till domstolsförhandlingar, utan
vill avvakta gruppens slutsatser.
– Men det är självklart en fråga vi diskuterar. 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 arbetsmiljöundersökning fick landets åklagare svara på
frågor om säkerhet och hot. Resultaten visar att nästan var femte åklagare
(18 procent) det senaste året blivit utsatt för våld eller hot om våld i sitt arbete. Drygt var tredje åklagare (34
procent) har det senaste året i varierande grad känt oro för sin egen eller
familjens säkerhet.

HANS HELLBERG

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

AKTUELLT

H

an 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 uppenbarligen fått min grundtrygghet rejält skakad. 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 persiennerna. Har det hänt en gång är man orolig för att
det kan hända igen. En allmän obehagskänsla som finns kvar så länge jag inte vet och förstår 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 månad. 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 beväpnade i en domstol, eftersom ett domstolsbeslut ofta väcker mycket starka känslor. Jag vet inte exakt hur det ska
förhindras men det är självklart
att det behövs någon form av inpasseringskontroll och vakter, säger han och tänker efter en
stund…
– Naturligtvis är jag medveten
om att det är väldigt svårt att
skydda sig helt om någon vill ta livet av en annan människa. För
den skull måste vi ändå anstränga
oss för att förhindra det.
JAN LUTHMAN/LÄNSTIDNINGEN

Efter knivöverfallet på chefsåklagare Sune Andersson i Östersund
kräver åklagarnas fackliga organisation att det måste bli svårare att
ta sig in beväpnad i domstolarna.

Knivhuggne
åklagaren tillbaka på jobbet

– Det känns overkligt. Jag hade aldrig trott att jag skulle
råka ut för något sådant här, berättar Sune Andersson.

HANS HELLBERG
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Så ska rättegångarna bli
effektivare, snabbare och bättre
Advokater och åklagare ska vid huvudförhandling ges möjlighet att hänvisa till handlingarna i målet. Fler mål ska
AKTUELLT kunna avgöras utan huvudförhandling och parternas ansvar
öka. Så ska rättegångarna bli
snabbare, bättre och dessutom kosta mindre.
Det hoppas 1999 års rättegångsutredning
med sitt slutbetänkande.

”Enklare brottmål ska kunna
avgöras helt
utan huvudförhandling”

D

en nyhet som väntas
få störst praktisk betydelse är att parterna
såväl i brottmål som tvistemål
K-G Ekeberg.
vid huvudförhandlingen ska
kunna hänvisa till handlingarna i målet – i stället för att muntligt behöva upprepa hela materialet. Något som både kan förkorta
och vitalisera rättegångarna genom att vittnesförhören påbörjas tidigare, hoppas särskilde utredaren
K-G Ekeberg, till vardags lagman i Norrtälje tingsrätt.
– Åklagaren kan i stället för att med entonig röst
läsa upp sina åtalspunkter hänvisa till stämningsansökan. 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:
ju i normalfallet klart och färdigt och man kan i stället koncentrera sig på det man
samlats för medan rätten är pigg och nyter – nämligen 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 rättssäkerhetsaspekter.
– 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

– MÅLET LIGGER
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och pengar, inte minst för parterna. Kanske kan tiden för ett vanligt tvistemål halveras?
– Vittnesförhören kan ju många gånger ta betydligt kortare tid än presentationen av målet i övrigt.
Min förhoppning är att förhandlingstiden ska förkortas 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 huvudförhandling om den tilltalade är införstådd med detta.
Det gäller dels mål där straffskalan bara rymmer
böter – fortkörning och olika typer av ordningsförseelser. 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 straffföreläggande eller åklagaren av något skäl inte utfärdat ett sådant. Och det inte krävs någon muntlig
bevisning. Men den åtalade ska alltid ha rätt att
begära förhandling.
att det ska bli svårare för
parter att sabotera rättegångarna genom att göra sig
själva oanträffbara eller åberopa förhör med vittnen som är svåra att få tag i, eller kanske inte ens
finns.
– Den som åberopar förhör med sig själv i bevissyfte och sedan inte kommer till förhandlingen ska
kunna drabbas av tredskodom eller få sin talan förfallen.Om det upprepas vinner den nya tredskodomen 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. Videotekniken kan också spara reskostnader och göra det
lättare att höra människor på andra orter.
– Men vår utgångspunkt är fortfarande den personliga 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 utredningen 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.
EN NYHET ÄR OCKSÅ

LÄS MER: EN MODERNARE RÄTTEGÅNG

(SOU 2001:103).
HANS HELLBERG

Och här är
fler förslag
ska
få en ökad skyldighet
att verka för förlikning
och samförståndslösningar i tvistemål. Efter
dansk förebild ska
domstolen efter
huvudförhandling men
före dom och med
parternas samtycke
kunna avge ett muntligt tillkännagivande
om utgången av målet.
I Danmark leder detta
till att närmare hälften
av målen förliks på
detta sena stadium.
D O M S TO L A R N A

U N D E R förberedelsen
av ett tvistemål ska
domstolarna alltid
erbjuda parterna möjligheten att ingå bindande 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.
V I D S T Ö R R E rättegångar, som brandrättegången 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 bildöverföring från en sal intill.
Det ska om möjligt
även gälla åhörare.

dyker
äntligen upp i rättegångsbalken. Utredningen har genomgående i sin lagtext lagt
till hon och henne där
det i dag bara står han
och honom. ❖

KVINNORNA

Hallå där...
…Jörn Jacobsson, rådman vid Lunds tingsrätt,
som har utsetts till ny
ordförande för Sveriges
Domareförbund.

. . . Sveriges Domareförbund som bildar
Sveriges domarakademi
Vilken uppgift har Sveriges
Domareförbund?
– Vi försöker göra oss till tolk
för domare i frågor som rör
den dömande verksamheten,
med särskild tonvikt på kvaliteten i dömandet och rättssäkerheten.
– Förbundet engarerar sig
också i de organisatoriska frågorna; domstolarnas självständighet och hur domstolsväsendet ska utformas i framtiden.
– Domareförbundet
har
också kontakter med domarorganisationer i andra länder.
Hur påverkar det pågående förändringsarbetet
stämningen i domarkåren?
– Det finns en vilja och en
flexibilitet till förändring och
det är inte detta som utgör
domstolarnas problem. Besvärande är däremot den arbetsbelastning som råder i vissa
domstolar. Den är på sina håll
så tung att det finns en uppenbar oro för att kvaliteten i dömandet inte kan upprätthållas. Mest påtagliga är problemen i de stora tingsrätterna.
– Ett annat orosmoment är
svårigheten att rekrytera unga
jurister till domarbanan. Om
inte domstolarna förmår attrahera de unga får vi oöverstigliga problem framöver.
Du är även ordförande i
Lunds domarakademi,
som sedan 1998 framgångsrikt bedrivit utbildningsverksamhet i nära

samråd med juridiska
fakulteten vid Lunds universitet och Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund. Hur ser planerna för akademien ut?
– Årets första seminarium
hålls den 6 mars och tar upp
rådgivareansvaret med professor Jan Kleinemann som föreläsare. Därefter följer ytterligare en handfull seminarier,
där vi som vanligt riktar inbjudan till de kategorier jurister
som vi tror är intresserade av
ämnet i fråga.

De ska locka fler att bli domare
som ska ingå i
utredningen om rekryteringen
av domare har utsetts.
Statsrådet Thomas Bodström
har förordnat följande personer att biträda utredningen:
generaldirektör Stefan Strömberg, sakkunnig; kammarrättspresident Hans-Jörgen
Andersson; riksåklagare Klas
Bergenstrand, expert; rådman
Margareta Bergström, expert;
DE PERSONER

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

Kvartssida
Tolkjouren

Ni lär har testat intresset
för en domarakademi i
Göteborg?
– Ja, vi har hållit två seminarier 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 bildat Umeå rättsakademi.
Vad månde bliva av denna
utveckling?
– Det finns, kan jag avslöja,
planer på att inom ramen för
Sveriges
Domareförbund
knyta ihop framtida utbildningsaktiviteter i en paraplyorganisation, gärna i någon
form av samarbete med Domstolsverket. Vi avser att på det
sättet skapa Sveriges domarakademi. Om våra planer går i
lås kan detta bli verklighet
inom en förhållandevis nära
framtid.

90 x 65
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Lättare få betalt
Försäkringsbranschen och
Advokatsamfundet har arbetat
fram en vägledning för hur
kostnadsräkningar ska kunna
utformas vid rättsskyddsförsäkringar. Med hjälp av vägledningen ska tid
AKTUELLT och därmed
pengar sparas.

I

samband med att advokater
fakturerar arvoden och utlägg
i samband med att rättsskyddsförsäkringar utnyttjas inträffar det att försäkringsbolagen
anser att de inte fått tillräckligt
med underlag för att bedöma skäligheten i det debiterade beloppet. Det leder i sin tur ibland till
omfattande kontakter mellan
ombudet och försäkringsbolaget.
Därför har Sveriges Försäkringsförbund och Advokatsamfundet
nu enats om en modell som advo-

katerna kan använda när de utformar kostnadsräkningar i samband
med att konsumentens rättsskyddsförsäkring utnyttjas. Syftet
med kostnadsräkningen är att visa
klienten och dennes rättsskyddsförsäkringsbolag att det begärda
arvodet är skäligt.
Lättare för alla parter
– Med denna vägledning blir det
lättare för alla inblandade parter
och det onödiga arbetet minimeras, säger Ragnar Palmkvist, chefsjurist på Advokatsamfundet.
Palmkvist betonar att det inte
råder något tvång varken för advokater eller försäkringsbolag att
använda den framtagna mallen,
utan att den är att se som ett värdefullt hjälpmedel.
– Ambitionen från försäkringsbranschens sida har varit att minimera behovet av kompletteringar.
Med dessa rekommendationer eller goda råd ska kostnadsräkningarna kunna bilda det underlag

som behövs redan från början.
Det är något som både försäkringsbolagen och ombuden tjänar
på genom att det minskar behovet
av kompletteringar och ytterligare kontakter i ärendet, säger Matts
Nordell, försäkringsjurist vid
Folksam, som har deltagit i arbetsgruppen.
bör
innehålla följande delar:
1. En inledande redogörelse för den
rättsliga tvisten.
2. En arbetsredogörelse för det kronologiska förloppet.
3. En redogörelse för särskilda tvistefrågor eller särskilda svårigheter.
4. Uppgift om utgången av tvisten.

KO S T N A D S R Ä K N I N G E N

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

Viktiga
övergångsregler
FRÅN FÖREGÅENDE ÅRS-

har
bestämmelsen i
stadgarna (33 §)
om skiljeförfarande anordnat
av Advokatsamfundet upphävts.
Det finns dock
en övergångsregel som innebär
att det är möjligt
att påkalla skiljeförfarande
anordnat av
Advokatsamfundet för uppdrag som advokat påbörjat före
den 1 januari
2002. ❖

SKIFTE

EU-länder yttrar sig om ”pilotmål”
Tre EU-länder har nu yttrat sig till EGdomstolen med anledning av det ”pilotmål” då en kvinna fälldes med stöd av
personuppgiftslagen, PUL, i samband
med att hon skapade en hemsida.

F

örra året dömde Eksjö tingsrätt i ett
”pilotmål” en kvinna enligt personuppgiftslagen, 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 förhandsavgörande 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 Larsson.
som Sture Larsson
tycker är mest intressant är om det överhuvudtaget 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

DEN FRÅGA I MÅLET

180 x 40
Kuritzén
8

ADVOKATEN

#1 •

2002

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 privata sfären.
S T U R E L A R S S O N S B E D Ö M E R att åtalet
mot kvinnan med stor sannolikhet kommeratt 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-rättsliga frågorna och de aktuella direktiven så är
det min uppfattning att hon i vart fall ska frikännas eftersom det handlar om en ringa gärning, säger Sture Larsson.

TOM KNUTSON

Helsida
Transearch
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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.

PORTRÄTTET

Minister med sikte
på advokatjobb
N

är Thomas Bodström
summerar sitt första år
vid makten konstaterar
han utan omsvep den stora nytta han har av sin advokatbakgrund:
– Den har varit en total förutsättning. Jag hade aldrig, aldrig
klarat det här om jag inte hade
haft det praktiska kunnandet eftersom jag inte har den politiska
erfarenheten, säger han.
Thomas Bodström är klädd i
skjorta, slips och kostymbyxor.
Han ger ett ledigt intryck samtidigt 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 honom handlar det om att få över
diskussionen på juridiken. Då
känner han sig hemma – både
gentemot massmedia och politiska motståndare.
flera exempelfall då han haft nytta av sin
bakgrund: i diskussionerna om
förhållandena på fängelser, häktesregler, kvinnovåld, skadeståndsfrågor, alla tvångsprocessuella regler. Däremot har han
svårt att ge exempel då advokatbakgrunden varit en black om
foten i hans arbete.
• Har du förändrat ditt synsätt
när du fått på dig ministerglasögon i stället för din tidigare
advokatmonokel?
– Det är ofrånkomligt när man
får det ekonomiska ansvaret.
Som advokat vill man till exempel att rättshjälpen ska vara total, inga gränser åt något håll och
gälla alla områden och allting.

TOM KNUTSON

HAN RÄKNAR UPP

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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Nu inser man att det är en avvägning. 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 konkurrerande pengar till skola, sjukvård och omsorg. Man kan inte
vara helt blind för sitt eget område bara, även om varje minister kämpar för sitt.

 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
T H O M A S B O D S T R Ö M är inte
misstagen.
helt nöjd med hur rättshjälpsEgentligen arbetar Thomas
systemet fungerar. I till exempel
Bodström inte mer som minisvårdnadsmål där någon av parter än under sin advokattid,
terna legat över den ekonomiscirka femtio timmar
ka gränsen för att få
per vecka.
stöd så kan systemet
”Man
– Man klarar inte av
slå hårt ekonomiskt
åker på
att arbeta så mycket
och på så vis fungera
om man ska göra
väldigt onyanserat.
snytingar mer
ett bra jobb, förklarar
Trots det kan han inte
utlova några omedelom man han.
Thomas Bodström
bara åtgärder eftersom
gör ett
tycker om stora delar av
rättshjälpen fördyrats.
sitt arbete. UnderstunOch det samtidigt som
misstag,
dom kan han dock sakregeringen arbetar för
men det
na
klientkontakten.
en utvidgad rätt till
målsägandebiträde,
går över Även om han besöker
fängelser, men det blir
vilket också kostar
och man inte riktigt samma konpengar.
takt, menar han.
Som ett resultat av
lär sig”
Thomas Bodströms
första ministerår har
PROCESSANDET
i
han fått större förståelse för vardomstolen och debatterandet i
för det tar så lång tid med lagriksdagen är ganska lika varanstiftningsarbetet och så har hans
dra och det är sysslor som
syn på EU-arbetet avdramatiseThomas Bodström verkligen
rats.
uppskattar:
– EU var tidigare något stort,
– Jag gillar känslan, spänningman såg de där byggnaderna.
en, ja allting. Processandet var
Men när man sitter femton perdet bästa med att vara advokat
soner och förhandlar och pussoch jag kunde få abstinens om
lar sig fram till olika saker, då
det gick för lång tid.
tänker man inte på att det är EuHan konstaterar att han tycker
ropas justitieministrar. Man kan
om att han i dag har större möjargumentera lika hårt som vid
lighet att påverka, större än vad
bra förhandlingar med advokahan trodde.
ter.
 Men hur kan du sätta din
prägel på ett sådant här bygge?
– Det vet jag inte. Jag har inte
M E N Ä V E N O M det finns stora
varit ute efter att markera sådalikheter mellan de två yrkesrolna saker. Det är bara att konstalerna så ser han också tydliga
tera att mycket går i samma riktskillnader. Framförallt att minisning, säger Thomas Bodström
terposten är så mycket mer
och räknar raskt upp några av de
uppmärksammad. Han liknar
initiativ han tagit; en översyn av
det vid ett medialt minfält där
livstidsstraffet, tillsättandet av
allt kan hända mycket snabbt.
en utredning om barnens rätt
– Det är klart att det är en antill eget ombud, satsningen på
nan press. Men jag tycker att jag
brottsoffergaranti, samt att
klarat det ganska bra hittills. Det
unga under 18 år ska få en
kan jag göra tack vare att jag är
skyndsam process.
ganska bra på att koppla av. Jag
– Min största framgång hittills
sover gott om nätterna trots att
anser jag är att Sverige lyckades
jag vet att det nästa dag kan stå
driva igenom förslaget
vad som helst i tidningarna.
>>>

Halvsida
Fritzes
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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 bedömer att de viktiga frågorna kommer att handla
om kriminalvård och brottsoffersituationen
och dessutom, som vanligt, polisen. På brottsoffersidan vill Bodström arbeta vidare med
förslaget om kvinnofrid, och där är besöksförbud även för det egna hemmet en viktig del.
Inom kriminalvården konsta”Det
terar han att det finns stora
problem med narkotika och
känns
att antalet livstidsstraff hela tiinte på
den ökar vilket förändrar hela
arbetssätt. En
samma kriminalvårdens
viktig del är att minska återfalsätt som len – i dag återfaller sex av tio
inom tre år. Eftersom
ett jobb dömda
det skiljer mycket i motivationen att bli fria från narkotikautan
beroende bland de intagna på
mer som svenska fängelser är det angeläett upp- get att ta vara på dem som är
särskilt motiverade.
drag”
– Det kommer ett förslag om
drogfria anstalter, utlovar Thomas Bodström. För att möta gängbildningen
på fängelserna kommer det att bli en differentiering, i utveckling mot mindre enheter.

>>>
VA R J E D AG

får han tiotalet
brev; han läser
samtliga även om
det är den heltidsanställde brevskrivaren som får
besvara dem.

PORTRÄTTET

innehåller få fasta
punkter. Dock har
han regeringssammanträde på
torsdagar, och på
måndagar är
departementsdagen, 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 kontakterna med alla myndigheterna och så
utrikesarbetet.
VECKAN

N A så klart.
– Vi är noga att
välja, så att det blir
rätt saker, lagom
mycket allvar. Jag
har varit med i ett
underhållningsprogram, sen kväll med Luuk, och någon
veckotidning.Thomas Bodström anser att
han har behandlats väl av medierna i
stort sett, med något enskilt undantag.

TOM KNUTSON

OCH SÅ MEDIER-

S YS T E M E T M E D TA X O R åt offentliga försvarare 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, avslöjar Thomas Bodström, ge Riksrevisionsverket i uppdrag att utvärdera reformarbetet av
domstolarna, som tillfälligt har stoppats. En
tredjedel av landets domstolar är underkastade den senaste reformen.Thomas Bodström är
väl medveten om att frågan väcker heta känslor 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 också andra delar, till exempel advokatbyråerna.

180 x 45
ITS
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Det sker en avintellektualisering på mindre
orter som man måste ta viss hänsyn till.
betonar att egentligen 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 pågått länge men det är ändå tid att tillfälligt utvärdera den, anser Bodström:
– Man kan inte vänta hur många år som
helst, då blir det ännu svårare att tillsätta tjänster och folk flyr från domstolar som är nedläggningshotade.
 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 ungdomsbrottslingar, 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 ministerroll och han gärna fortsätter en mandatperiod 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 samma 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 skrivit under och säga att: ’’här har lagstiftaren varit väldigt tydlig och det är ingen tvekan om
vad man avser, och så vidare’’. Det ska bli väldigt roligt, säger Thomas Bodström och brister
ut i ett muntert skratt.

THOMAS BODSTRÖM

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG

Helsida
Norstedts media
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Helsida
Fakta
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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 långsamt och dyrt. För dålig tillväxt i skiljemannakåren innebär dessutom att parter inte
tema/ SKILJE
alltid kan välja den domare de vill.
FÖRFARANDE
Å andra sidan finns inga egentliga alternativ.

S

Sverige – en stormakt
på skiljeförfarande

…men det behövs fler yngre skiljemän för att säkra återväxten

Sverige och Stockholm möter allt hårdare 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 stormakt på skiljeförfaranden. Det behövs
fler yngre jurister för att säkra återväxten av skiljemän.
venska jurister har en gedigen erfarenhet av skiljeförfarande. I brist på svenska handelsdomstolar har de flesta nationella affärsjuridiska tvister avgjorts av skiljenämnder. 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 skiljedomsinstitut hanterar i dag tredje flest mål av västvärldens skiljedomsinstitut. Bara American

S

tvister per år, varav ungefär lika
Arbitration Association i USA
många internationella som naoch Internationella Handelstionella. Dessutom avgörs i Svekammaren i Paris (ICC) har fler.
rige ungefär lika många skiljeFramför allt har Stockholms
förfaranden ad hoc, utan inHandelskammares skiljedomsblandning av något institut. Men
institut blivit ett begrepp när
uppgifterna är osäkra eftersom
parter från det forna Sovjetunioförfarandet är hemligt.
nen tvistat med parter i väst. Det
grundlades redan under Sovjettiden då utrikeshandelsministeE N T Y D L I G T R E N D de två
riet krävde att alla öst-västliga
senaste åren är dock att den
tvister skulle avgöras i det neuexplosionsartade ökningen av
trala Sverige – om det inte gick i
totala antalet skiljeförfaranden
Kaj Hobér Ulf Franke
Moskva.
har stannat av. Och att de natioOch alla parter har varit nöjda med det
nella förfarandena ökar sin andel gentemot
svenska systemet. Att ryssarna var det märkde internationella.
tes särskilt direkt efter Sovjetunionens sön– Stockholm är inte längre ensam herre på
derfall då antalet tvister ökade dramatiskt.
täppan. Det är inte självklart att ryska tvister
Mellan åren 1992 och 1993 ökade antalet
avgörs här, menar Kaj Hobér, ryskspråkig adskiljeförfaranden i Stockholm med ryska
vokat, styrelseledamot i Handelskammarens
parter inblandade från 30 till 70. Det totala
skiljedomsinstitut och professor i östeuroantalet mål dubblerades samtipeisk handelsrätt. I höstas disputerade han
digt, från drygt 60 till nästan120.
på en avhandling om folkrättsliga skiljeförfaUnder senare år har Hanranden. Annars ägnar han merparten av sin
delskammaren hanterat cirka 135
tid åt att vara ordförande, skilje>>>

Förenklat
skiljeförfarande

Parternas
hemvist 2000

Detta förfarande har haft
en mycket stark
utveckling sedan
möjligheten
infördes.

Skiljeförfarande är en
internationell företeelse. Sverige förmår
locka länder från både
öst och väst att förlägga sina skiljeförfaranden här.

1996 1997 1998 1999 2000
5
7 10 12 28

Ryssland 18
Kina 12

Övriga 44

Tyskland 11
Ukraina 10
USA/Kanada 10
Övriga Norden 9
Storbritannien 7
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’’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.’’
>>>
man eller
ombud
i
skiljeförfaranden världen över. Och fortsätter:
– Jag har varit involverad i skiljeförfaranden med ryska parter
såväl i London som Wien. Å andra sidan ökar antalet mål i
Stockholm med parter från
Ukraina och Kazachstan. Men
trenden är nog att andelen östmål minskar totalt.
Kaj Hobér och Ulf Franke, generalsekreterare vid Handelskammarens skiljedomsinstitut,
gör regelbundna resor såväl österut som till Europa och USA
för att marknadsföra Sverige
som internationellt skiljedomsland.

SKILJE
FÖRFARANDE
tema/

framförallt
Kina och kinesiska företag som
en stor framtida möjlig marknad. Handelskammarens skiljedomsinstitut har under senare år
hanterat mellan 10 och 20 mål
per år med kinesiska parter. Det
är mer än någon annan institution utanför Kina.
– Kinesiska parter är involverade i cirka 700 internationella
tvister men i stort sett alla avgörs
i Kina på grund av dagens förhandlingsmonopol. Detta kommer att förändras när Kina blir
medlem i WTO och då gäller det
för den svenska juristkåren att
vara förberedd.
Såväl Ulf Franke som Kaj Hobér anser att den ökade världs-

ULF FRANKE SER

handeln kommer att öka
efterfrågan på skiljeförfaranden.
– Globaliseringen innebär fler internationella
affärer vilket leder till
fler tvister. Och
allt fler parter
inser att skiljeförfarande är
det enda
acceptabla
och för
många den
enda realistiska metoden
att slita tvister i
internationella sammanhang.
Detta ställer i sin
tur krav på en större
svensk skiljemannakår. I skiljemål hos
institutet förekommer i dag bland skiljemännen cirka 80
advokater och ett
tjugotal domare och
professorer.Men av dessa lägger bara en bråkdel, kanske femtio personer,merparten av sin arbetstid på skiljeförfaranden.
att det är
angeläget att säkra återväxten av
skiljemän för att Sverige ska
kunna befästa sin ställning som
ledande nation på skiljeförfaranden.Det tar åtminstone tio-femton år att skaffa sig ett namn som
skiljeman.
KAJ HOBÉR ANSER

LENNART RYDÉN

– Som ung jurist finns det goda
möjligheter att skapa sig en karriär 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 regelbundet in unga jurister som ombud i tvister. När det gäller skiljemän är det ju svårare eftersom
det är parten som bestämmer

Antal mål

Vad tjänar man?

Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut har sedan
många år haft en stadig
ökning i antalet mål.
De senaste åren har
kurvan dock planat ut.

D E T A RVO D E

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
35 62 63 111 99 97 100 110 122 135 135
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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 affärsjurist kan tjäna vid affärsöverlåtelser
och andra större transaktioner. ❖

’’Det är angeläget att säkra återväxten av skiljemän 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.’’

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

nämnd? Hobér och Franke listar
egenskaper som brett kunnande,
specialkunskaper på vissa områden, goda språkkunskaper gärna
i något udda språk samt
förmågan och intresset 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 genom att visa att man klarar av att leda en förhandling mellan parter med starka 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 aktivitet.
– 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.

som krävs för
att bli en bra skiljeman och småningom ordförande i skilje-

VA D Ä R D E T D Å

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON

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

S TO C K H O L M S H A N D E L S K A M M A R E S

Förenklade
förfaranden
populära
Ett snabbare och billigare förenklat förfarande och fasta
taxor kring omtvistat värde. Det är Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts försök att
tema/ SKILJE
tillgodose de parter som anser att kostFÖRFARANDE
naderna för skiljeförfarande skenat iväg.
id tvister om små
värden
kunde
processkostnaderna överstiga det omtvistade värdet. Det kändes inte bra.
De nya reglerna löser inte allt
men gör det åtminstone enklare och billigare än tidigare att
tvista, säger skiljedomsinstitutets generalsekreterare Ulf
Franke.
Kostnaderna för förenklat
skiljeförfarande begränsas av
att det bara finns med en skiljeman och att tvisten ska vara
löst inom tre månader. Något
som hittills inte helt kunnat
hållas,snittiden är i dag tre månader och 17 dagar.

–V

för skiljemännens arvoden och Handelskammarens administration vid ett förenklat förfarande är knappt en tredjedel jämfört med ett vanligt. Att tvista
om belopp upp till miljonen
kostar 53 000 kronor, arvodena till ombuden oräknade.
Och det förenklade förfarandet har mött stort intresse i nationella tvister. Cirka 30 ärenden, eller knappt en fjärdedel
av alla fjolårets tvister, avgjordes genom förenklat förfarande.
Vid vanliga förfaranden tilllämpar Handelskammaren sedan 1999 fasta taxor som utgår från det omtvistade värdet.
Allt för att parterna i förväg
ska veta vad det kostar. En tvist
om fem miljoner kronor kostar parterna 380 000 kronor
för tre skiljemän och institutets arbete. Och så tillkommer
förstås ombudens arvoden.
– Tidigare jobbade vi på löpande räkning. När du bygger
om ditt kök hemma vill du ju

KO S T N A D E R N A

veta om det ska kosta 30 000
eller 300 000 kronor. Här erbjuder 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 skiljenämnden 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 upplever då att det är orimligt dyrt.
Ibland slår det fel åt andra hållet. Men i det stora hela har det
fungerat förvånansvärt bra,
det vill säga arbetsinsatsen har
motsvarat taxan.
erbjuder sedan några år också
medling i stället för skiljeförfarande, efter internationell
förebild. Det har hittills inte
varit någon succé. Institutet
har inte haft ett enda uppdrag.
– Det är ett intressant alternativ att lösa tvister men jag
tror inte att det kommer få något större genomslag här, säger
Ulf Franke. Vi svenskar är förhållandevis lite tvistbenägna
jämfört med andra. Om vi inte
vill gå till skiljeförfarande så
söker vi gärna förlikning på
egen hand.

HANDELSKAMMAREN

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
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Etablerad skiljeman kritiserar
anglofiering
Onödigt material tynger och fördyrar
Skiljeförfarandet
riskerar
att förlora i attraktivitet
eftersom parterna ofta
överlastar tvisterna med
ovidkommande material
som fördröjer och fördyrar
processen.

SKILJE
FÖRFARANDE
tema/

et anser Claes Lundblad, advokat med
mångårig erfarenhet
från svenska och internationella skiljeförfaranden.
– Meningen är att ett skiljeförfarande ska gå snabbt. En utgångspunkt är att det inte ska ta
mer än sex månader. I dag dröjer det ofta dubbelt så lång tid.
Claes Lundblad är kritisk till
den anglofiering av skiljeförfarandet som han sett på senare
år med ökade volymer papper
och då inte minst skriftliga vittnesattester.
– Parterna tenderar att ösa in
mängder med skriftlig bevisning och skriva sönder tvisten
innan man kommer till huvudförhandling. Alla dessa dokument tar tid att hantera vilket
gör att processen drar ut på tiden och i slutänden blir onödigt dyr, anser han. Dessutom
blir bevisupptagningen ofta
sämre när muntligheten minskar. Trenden är tydligast i internationella förfaranden men
finns även i svenska.

D

F Ö R AT T B RY TA den negativa
trenden måste skiljemännen se
till att parterna inte onödigtvis
belastar målen med irrelevant
material, anser Claes Lundblad.
– Jag förespråkar en större
koncentration och att man styr
snabbare mot en muntlig hu-
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vudförhandling. Det tjänar
parterna på eftersom processen går snabbare och blir billigare. Kommersiella parter är ju
framförallt intresserade av att
få ett snabbt avgörande.
Claes Lundblad är också kritisk till Stockholms Handelskammares system att ta betalt
enligt taxor kopplade till tvisteföremålets värde.
– Ersättningen blir nästan alltid fel – antingen för mycket eller för lite – sällan det den borde vara. I stora mål då tvisten
inte är så komplicerad som tvisteföremålet är stort kan taxorna 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 förenklade förfaranden som avgörs av
en skiljeman.
– Tvisterna i förenklade förfaranden blir ofta mycket större än man trodde från början
men då är det ändå bara en skiljeman som ska avgöra hela tvisten själv. Det är ofta inte bra.
kritiken
anser Claes Lundblad att skiljeförfarande än så länge är det
bästa sättet att lösa kommersiella tvister på. Det finns inga
realistiska alternativ. Fast han
skulle välkomna införandet av
svenska handelsdomstolar, specialiserade på företagstvister:
– Inte minst för att få en bättre rättspraxis till exempel för
företagsöverlåtelser och liknande transaktioner där det i
dag råder rättsfallstorka. Men
om svenska domstolar ska leva
upp till de krav som ställs krävs
stora förändringar såväl i regelverk som rekrytering och mer
resurser.

T ROT S D E N B I S T R A

HANS HELLBERG

Per Erlandsson, Gunnar
Björkenor
och Einar
Lundgren.

När kostnaderna skenar iväg
och det drar ut på tiden…

Företagen försöker
hitta andra vägar
När kostnaderna för skiljeförfarande skenar iväg och
avgörandena drar ut på tiden
försöker företagen lösa tvisterna på andra sätt berättar
flera bolagsjurister på svenska storföretag.
er Erlandsson, chefsjurist
på Saab är kritisk på flera
punkter mot dagens skiljeförfarande:
– Förr ansåg man att det fanns
ett antal tvister som var så viktiga
för företagen och rörde så stora
intressen att bara ett snabbt skiljeförfarande kunde komma ifråga. I dag motsvarar skiljeförfarande inte de kraven på snabbhet och effektivitet. Dessutom
har det blivit mycket dyrt. Stora
tvister redovisas numera ofta i
bolagens årsredovisning. Fördelarna med att undvika publicitet
är därmed inte heller lika påtagliga.
Erlandsson är bekymrad över
att juridiken inte matchar den i
övrigt snabba utvecklingen i
samhället.
– Utvecklingen inom teknik
och ekonomi, till exempel framtagande av nya finansiella lösningar kräver snabba reaktioner
av oss bolagsjurister, men där
hänger inte juridiken med när
det gäller att få fram effektivare
förfarande att lösa tvister. Skiljeförfarande tar för lång tid helt
enkelt.

P

E N O R S A K Ä R bland annat svårigheten att få tag på skiljemän
som kan ta sig an uppdrag utan
att riskera en jävssituation. Ett
problem som ökat efter sammanslagningarna av de större
advokatbyråerna.
– Det är ont om skiljemän i

Sverige i dag för stora och komplexa tvister, vilket gör att man
får leta länge och risken är stor
att någon hamnar i jäv. Vi har
haft flera situationer där vi tvingats 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 någon sorts kompromiss där parterna 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 förlikningsuppgörelse, till betydligt
lägre kostnad, säger Erlandsson.
Allt sammantaget gör att Saab i
möjligaste mån undviker skiljeförfarande och i stället hittar
andra lösningar.
– Vi försöker i ökad utsträckning göra upp i godo utan yttre
inblandning. Och den trenden
blir allt starkare ju mindre effektivt skiljeförfarandet blir.
chefsjurist
på Skanska anser att skiljeförfarande fortfarande är tillräckligt
snabbt. Men att kostnadsstegringarna ändå gör att bolaget försöker hitta andra alternativ.
– Ibland går det inte att undvika, men oftast är det mer affärsmässigt att göra upp på vägen
innan man påkallar ett skiljeförfarande. Det har blivit väldigt
dyrt och man kan sällan förutspå
utgången.
Var går smärtgränsen?
– Det beror på värdet av tvisten. Men den yttersta smärtgränsen måste väl vara att kostnaderna för skiljeprocessen inte
blir större än värdet på det man
tvistar om, säger Einar Lundgren

EINAR LUNDGREN

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 anstränger 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 advokatkostnaderna. 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 förlikar i ökad utsträckning, men då
finns det ofta skäl att komma
överens. Det beror delvis på processriskskäl och kostnadsrisker.
Men ibland är det också marknadsskäl som spelar in.
HANS HELLBERG

Högintressanta föredragshållare
kommer till Lund
Dagarna för Allmänna advokatmötet,
den 1-2 juni, rycker närmare. Och nu
kan flera av de intressanta föreläsarna
presenteras.
öredraget på temat om förmånsrättens
förändring kommer att hållas av rådman Ylva Norling Jönsson, som var sekreterare i Förmånsrättskommittén tills huvudbetänkandet lades och därefter expert,
och hovrättsassessor Amina Lundqvist, som
inom Justitiedepartementet hanterat lagrådsremissen.
Lars Bredin, före detta börschef, är föredragshållare för ämnet: Från privat aktiebolag till publikt börsbolag.

F

om familjerätt
och barns boende avser arrangörerna att
inbjuda dem som får uppdragen att vara ordförande och sekreterare i den parlamentariska kommittén som ska utvärdera 1996 års
och 1998 års lagstiftning beträffande barns
rätt att komma till tals och gemensam vårdnad. Skulle dessa personer inte vara utsedda

FÖR PROGRAMPUNKTEN

till mötet är målsättningen att någon från
regeringskansliet skall delta och berätta om
utredningsdirektiven.
N Ä R D E T G Ä L L E R T E M AT religionsfrihetens gränser så har Kjell-Åke Modéer,professor i rättshistoria, tackat ja till att medverka.
Professor Reinhold Fahlbeck, som är verksam både i Sverige och Japan, har uttryckt
intresse för att medverka under förutsättning
att han kan medverka per telefon och bildlänk 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 betydelse – inte minst som bevisning i brottmål. Hasse Hansson, lektor i bildpedagogik vid
Konstfack i Stockholm, och tidigare advokaten och numera Jämo Claes Borgström håller ett föredrag på detta tema.

Halvsida
Marsh
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”Allting går att sälja
med mördande reklam...”
DEBATT

”Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad 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.

U

nder en längre tid har domstolarna
fått allt mera svårt att rekrytera
unga, skickliga jurister till domarbanan. Insikten om vad som ligger bakom rekryteringssvårigheterna är total, såväl inom
domstolarna själva som inom Domstolsverket 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 Domstolsverket med titeln Information/ marknadsföring inom domstolsväsendet – Förslag
till åtgärder.Vad syftet är framgår redan av
första sidan: ”Domstolarna upplevs i dag av
många yngre som tråkiga och omoderna arbetsplatser. Även från andra håll får man
höra att domstolarna är konservativa och
inte hinner med i utvecklingen. Hela domstolsväsendet måste ta sitt ansvar för att ändra inställningen. I rapporten diskuteras hur
domstolsväsendet kan marknadsföras mot
olika grupper.”

A N G R E P P S S Ä T T E T Ä R 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 löneutvecklingen 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. Resursknappheten har också lett till ”rationaliseringar” 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 drabbades först var utbildningen av domaraspiranterna. 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 simma. Någon simlärare finns inte längre tillgänglig.
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Detta kan jämföras med hur det ser ut på
de affärsjuridiska byråerna. Där har man
normalt lagt upp en professionell utbildningsplan för den nyanställde biträdande juristen. Inte sällan innefattar detta en tids
tjänstgöring utomlands. Personliga handledare eller mentorer utses för den nyanställde
etc. Också inom åklagarväsendet finns en
noga uttänkt plan för hur man tar emot, utbildar och utvecklar de jurister som söker sig
dit. Kort sagt: den nyanställde känner sig välkommen i organisationen och märker att arbetsgivaren verkligen bryr sig om hans eller
hennes framtida utveckling i arbetet. Den
motbild som kan målas upp för domstolsväsendets 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 organisationen. Efter förordnandet som assessor finns
inte längre plats för den unge domaren i
verksamheten.Att detta är arbetsgivarens
budskap kan många assessorer vittna om efter att ha åhört Domstolsverkets generaldirektör, då han talat inför landets s k yngreföreningar av domare.
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 50talet, när familjen bestod av en manlig försörjare och en kvinnlig ”familjeföreståndare”. 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.

TIDEN TILL EN

att domstolarna i allmänhet och de yngre domarna i synnerhet
nu under en följd av år utsatts för en rad
experiment under täckmanteln av förnyelsearbete, som inte står långt efter vad skol-

H Ä RT I L L KO M M E R

väsendet har drabbats av. Att man av förmenta 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 försvinner och med dem möjligheten till löneutveckling. Från rekryteringssynpunkt är
detta klart kontraproduktivt.
Ä N V Ä R R E Ä R D E experiment som regeringen 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 domaraspiranten får en tidsbegränsad anställning och att
möjligheten till fortsatt anställning är beroende av gissningar om domstolens långsiktiga behov av arbetskraft, inte av den enskilde
domaraspirantens kompetens och arbetsinsatser. Försöksverksamheten har nu varit i
kraft några år och har nyligen utvärderats av
Domstolsverket. Slutsatsen av utvärderingen blev att försöksverksamheten snarast
måste avbrytas. Så sker också i och med årsskiftet. Den skada som experimentet tillfogat domaryrkets attraktionskraft kan inte
överskattas. Hur den nya försöksverksamheten, 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 domstolarnas rykte.
S I T UAT I O N E N Ä R A L LVA R L I G , mycket
allvarlig. Om vi inte förmår rekrytera de
skickligaste unga juristerna till domaryrket,
kommer vi inte att kunna upprätthålla medborgarnas förtroende för domstolsväsendet.
Vad som behövs är tillräckliga resurser, ett
stopp för klåfingriga administratörers experimentlusta och en modern inställning till
den viktigaste resursen i domstolarna: de anställda. Bristerna kan inte döljas genom vilseledande marknadsföring. Om man angriper
de bakomliggande orsakerna till dagens
missnöje, behövs ingen reklam för verksamheten. Då säljer den sig själv.

PER ERIKSSON
hovrättslagman

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

N

är 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 emellertid 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 hovrätterna, kammarrätterna och Domstolsverket som kommit överens om ett åtgärdspro-

gram för att säkra rekryteringen till överrätterna. Förutom ett förslag till helt ny anställningsform för fiskaler, som genomförts den 1
januari 2002, innebär åtgärdsprogrammet
satsningar på omhändertagande, handledning och utbildning.
När det gäller lönefrågan innebar lönebeslutet 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 svarar mot högt ställda krav måste andra konstruktioner övervägas.
D E N T I D I G A R E justitiekanslern Hans
Regner har regeringens uppdrag att se hur
rekryteringen av domare skall gå till i framtiden. En central fråga här är om det skall vara
en bredare rekrytering till ordinarie domartjänster. Frågan om vi skall ha en domarutbildning 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 begränsade. I den mån man har en bild av domstolsarbete så är den inte alltid positiv. Även
bland notarier är bilden av domstolsväsendet på många håll negativ. Den slutsats som
dragits av Domstolsverket
och av den referensgrupp
DEBATT
som medverkade i arbetet
med rapporten om information och marknadsföring i
domstolsväsendet är att det är angeläget att
arbeta för att öka kunskaperna hos allmänhet och våra blivande arbetskamrater om
domstolsväsendet.
Det finns en ljusare och mer rättvisande
bild av domstolsväsendet än den Per Eriksson 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 meningsfullt att arbeta med domstolsfrågor. Det kan
inte vara ”vilseledande” att förmedla den bilden.
STEFAN STRÖMBERG
Generaldirektör
för Domstolsverket
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Svensk Standardbolag
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Oklarhet om advokatsekretess
Den 17 december avkunnade
Regeringsrätten, RR, domar i tre mål
som berör advokatsekretessen.

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

I

S A M F U N D E T G Ö R G Ä L L A N D E att klientens 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 hänvisar till HDs uttalande i NJA 1990
s 537: ”När det gäller frågan vilket stöd
domstolen bör kräva för en advokats påstående att hinder för beslag föreligger
får det, för att inte advokatsekretessen
skall bli alltför urholkad, anses vara tillräckligt med ett blygsamt mått av bevisning.” 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 handlingen. – Slutsatsen blir att uppgifter om

två av målen hade advokatbyrån begärt
undantag från skattemyndighets föreläggande att lämna ut klientfakturor; det
gällde kontroll av byråernas
DEBATT mervärdesskattedeklarationer. 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 utlåtande. I de två förstnämnda målen företrädde
jag byråerna på gemensamt uppdrag av samfundet och byråerna.
Alla tre målen avsåg i första hand frågan
om advokat har rätt att vägra att utlämna klients namn. RR fann att klientens namn skulle 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.
särskilda undantagsregel
i taxeringslagen,TL, (se ram) som infördes
år 1994 efter förslag från utredningen

MÅLEN RÖR DEN

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 skyd
dsintresse är större än dess betydelse för
kontrollen.
Bestämmelserna i 1 och 2 styckena gälle
r
i tillämpliga delar även föreläggande
att
lämna uppgifter. (Lag 1994:467, ikra
ft
den 1 juli 1994)
27 kap 2 § rättegångsbalken:
”Beslag må ej läggas å skriftlig handling, om dess innehåll kan antagas vara
sådant, att befattningshavare eller annan, som avses i 36 kap 5 §, ej må höra
s
som vittnen därom, och handlingen inne
has
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 erfar
it,
endast om det är medgivet i lag eller den,
till vars förmån tystnadsplikten gäller,
samtycker till det …”

Ett orimligt inträdeskrav för
sökande med egen verksamhet
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.

D

et torde vara ett försvinnande fåtal
som lyckas komma upp i sådan omsättning.Yrkesutövare med egen
verksamhet är hänvisade till humanjuridiken. Ett verksamhetsområde som kommit
under senaste året att kraftigt begränsas genom begränsningar i rättshjälpslagen. En väl
kvalificerad jurist på detta område med en
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lägre omsättning kan vara minst lika kvalificerad som den som lyckats uppnå 1000 timmar 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 lämplighet.Andra faktorer spelar en roll som t ex
utförandet av uppdragen, kunnandet, kontakter med domstolar och myndigheter.
emellertid
styrelsens beslut att den gett sig alldeles för
stor frihet i tolkningen av lagstiftarens uppställda krav enligt rb 8 om för advokatverksamhet erforderlig praktisk utbildning. En
schablonisering räknad efter antal timmar är
godtycklig och som den nu blivit utformad

A L LVA R L I G A S T F R A M S T Å R

utestänger praktiserande jurister med egen
verksamhet. Det är uppenbart att regeln
framstår som att samfundet vill eftersträva
ett advokatmonopol på utbildning av jurister 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 treårskravet skall ske på en advokatbyrå.
Vad som bör sägas ifrån är att en så pass stor
utvidgning av begreppet erforderlig yrkesverksamhet efter en schablon med risk för
utestängande av jurister med egen verksamhet endast är möjlig genom en lagändring i rb 8.
LARS NYDELL
Advokat

efter regeringsrättsdomar
namnet på en advokats klienter och deras
motparter samt om klienternas rättsliga angelägenheter typiskt sett bör anses vara sådana uppgifter som är undantagna från vittnesplikt. 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 skyddade området. Men man menar att det saknas 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 identitetsuppgifter 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 uppgifterna inte lämnas ut”.
har RR när det
gäller advokats arvode och utlägg för kostnader.
Däremot uttalar RR att uppgifter om vad
ett visst uppdrag avsett och vilka eventuella
motparter klienten haft som regel bör anses

SAMMA INSTÄLLNING

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.
tredje målet blev
utgången i viss mån en annan. För det första
konstaterade RR att de uppgifter som skattemyndigheten begärt stod i sådant samband 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 frågeförbudet 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 gjorde 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 klarhet när det gäller principerna för advokats
rätt och skyldighet att förtiga vad han erfar i
sin yrkesutövning. Det är osäkert om detta
lyckats.

VA D S Å G Ä L L E R D E T

För det första kan man tyvärr inte utgå
ifrån att HD och RR drar gränsen på samma
sätt. HD:s tidigare praxis, liksom dissidenten Schäders hänvisning till denna vid avgivandet 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 resonerat när man bedömt deDEBATT
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 deklaration var berörd i de två andra målen
men inte i depåkontomålet. I så fall kan en
avvägning mellan kontroll- och skyddsintresse ha gjorts, trots att så inte bort ske; intressant nog påpekar dissidenten att sådan
avvägning inte får ske vid tillämpning av TL
3:13, 1 st, p 1.
samfundet ha att
bedöma om RR:s domar skall innebära, att
man nu har en annan syn på advokats skyldighet 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.

S L U T L I G E N TO R D E

CLAES BEYER
Advokat

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

G

rundkravet i 8 kap 2 § första stycket
rättegångsbalken att en sökande ska
ha genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk utbildning specificeras 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 tillfredsställande 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 innehåll sedan rättegångsbalken trädde ikraft.

F Ö R D E N S O M D R I V E R egen verksamhet
gäller att verksamheten ska motsvara tre
fulla år.
Samfundet är av uppfattningen att ett

lämpligt sätt att objektivt mäta omfattningen av egen verksamhet är att ta utgångspunkt i omsättningen. Omsättningskravet
uppgick före årsskiftet till 1 000 debiteringsbara timmar à 2/3 av den för rättshjälpen gällande timkostnadsnormen. Den höjning av
omsättningskravet som är aktuell innebär att
debiteringskravet på 1 000 kr nu avser hela
den timersättning som tillämpas inom ramen 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 omsättningen 1/4 ska inget tillgodoräknande
ske.
Syftet med treårskravet är att säkerställa
att sökanden blivit tillräckligt förtrogen med
de särskilda uppgifter och problem som möter en advokat.Verksamheten måste därför
ha haft en sådan omfattning att den kan an-

tas ha gett den erfarenhet som är nödvändig.
D E B I T E R I N G S K R AV E T O M 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 samfundet 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 tingsnotarier. Det förutsätts därvid att en biträdande jurist som arbetar heltid ska kunna
påräkna lägst motsvarande månadslön.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare
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Advokaten – en klientens
megafon eller skrivbiträde?
Generalsekreteraren Anne Ramberg
uttalar sin mening i Advokaten nr 9 år
2001 på så vis att advokaten inte utan
någon som helst underDEBATT 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.

S

åvitt 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 denna 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 tillhörighet till annan folkgrupp i nedsättande hänseende. 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 uppfattningar hos andra.
Det generalsekreteraren säger innebär att
om advokaten bara har att hänföra sig till klientens uppgifter får han exempelvis inte påtala att någon har uttalat sig rasistiskt om klienten även om detta kan ha betydelse för
klientens sak.
J AG H O P PA S I N N E R L I G T att jag missuppfattat denna inställning. Om så inte är fallet
så bör Advokatsamfundet gå ut med beskedet till massmedia för att upplysa den rättssökande allmänheten om var samfundet står
i denna fråga så att berörda organisationer
och enskilda personer får en chans att om

möjligt meddela samfundet sin inställning i
frågan. Eftersom advokatens uppgift är att
tillvarata klientens intressen måste det ha
intresse för samfundet om generalsekreterarens nu uttalade ståndpunkt har stöd i samhället eller ej.
FOLKE BREITBARDT

Generalsekreteraren
kommenterar
Advokaten Folke Breitbardts replik föranleder följande kommentar: Farhågan
att han missuppfattat min inställning är
riktig. Slutsatserna är inte bara uttryck
för en missuppfattning utan även direkt
felaktiga.

J
Pettersson
110 x 130

ag är av den bestämda uppfattningen att
en advokat inte per automatik skall
framföra vilka påståenden som helst,
som klienten hävdar är riktiga, även om själva 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 påståenden om t ex allvarlig brottslig verksamhet
från ett vittnes sida, bara med stöd av klientens uppgift.
Detta betyder inte, vilket advokaten Breitbardt hävdar, att en advokat i alla situationer
skulle vara förhindrad att framföra kränkande 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 rasistiskt 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
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Var går gränsen?
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 uppgiften framfördes.

A

nne 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 Rambergs uttalande ett motsatsförhållande
till de antagna reglerna om god advokatsed i vilka just stadgas att dylika uttalanden eller sådan bevisning icke kan
anses tillåtna, med mindre de "är påkal-

lade för tillvaratagande av klientens intressen".
För de flesta processualister är det nog
uppenbart att vittnens och parters utsagor inför rätta ofta färgas, eller till och
med betingas, av andra omständigheter
än blott och bart den objektivt iakttagbara sanningen.Av just det skälet är
också Advokatsamfundets vägledande
regler, i nyssnämnt hänseende, avfattade 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 uppenbarligen vara advokatens skyldighet att
verka för att uppgiften kommer i dagen.
Jag tar mig friheten att tro att även
Ann Ramberg, även om nu ordalydelsen av hennes replik möjligen ger annat
vid handen, också ansluter sig till en sådan tolkning.
Att part eller vittne uppger sig känna
sig kränkt av påstående eller fråga i rättegång, får naturligtvis alltid ställas i relation till om denne genom eget agerande gjort påståendet eller frågan berättigad eller ej.
CARL SKARBORG

Inte bara
advokater kan
en artikel (Advokaten nr 9/2001) redogör
advokat Ove Jonsson för det stora behovet av juridiskt biträde i socialförsäkringsärenden. Den kritik mot tingens ordning som
framföres i artikeln delas av Sammanslutningen för Sveriges Juridiska Byråer (SJB).
Flera SJB-medlemmar har erfarenheter av
den dåliga rättssäkerheten
på det aktuella området.
DEBATT
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 processförande jurister. Därmed inte sagt att varje
person som tillhör nämnda grupper med
nödvändighet är lämpad för socialförsäkringsärenden. 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.

I

JOHAN ENGSTRÖM
ordförande i SJB

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

1.

förordnades i februari 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
DISCIPLIN dödsbodelägarna att uttaga
ÄRENDEN och kvittera medel å den avlidnes och dödsboets bankBeslut tillgodohavanden samt att
våren vid domstol, myndigheter
2001 och eljest företräda fullmaktsgivaren 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 dödsbodelägarna.Y begärde hösten 1999 att A skulle entledigas. M-stads tingsrätt avslog i beslut
den 15 november 1999 hennes begäran.Hon
har överklagat till hovrätten.
Anmälan avser att A överskridit sina befoA DVO K AT E N A

genheter främst genom att utan dödsbodelägarnas 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 dödsbodelägarnas fullmakter att göra uttaget ifråga.

Nämndens bedömning:
Såvitt framgår av utredningen har A inte behandlat dödsboets medel som klientmedel.
Han borde därför inte ha tillgodogjort sig arvode ur dödsboets medel utan dödsbodelägarnas föregående godkännande. Genom att
ändå göra detta har han allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Det som i övrigt har förekommit föranleder
ingen åtgärd.

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

2.

dömde i
dom den 5 januari 1999 till äktenskapsskillnad mellan X och Y,erinrade om att vårdnaden om parternas barn alltjämt var gemensam samt förordnade att X
skulle äga rätt att kvarsitta i det gemensamma hemmet till dess bodelning skedde, dock
längst till den 15 juni 1999. Detta förordnande har sedan förlängts till dess att bodelning
skett.Advokaten A har efter domen varit sysselsatt med frågan om bodelning mellan parterna. Avtal om bodelning träffades den 10
september 1999 mellan dem.
Anmälan avser att A inte fullt ut respekterat X:s önskan att han i första hand inte skulle driva frågor om bodelning utan se till att
barnens bosättning blev reglerad till att bli
hos henne.Anmälan avser vidare att A fakturerat 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. Något sådant avtal känner X inte till. Anmälan
avser slutligen att A i fakturan för bodelningsarbetet tagit betalt även för arbete med
vårdnads- alternativt umgängesrättsfrågan
utan att ombesörja ansökan om allmän rättshjälp i den delen.
A har redogjort för sin handläggning och
tillbakavisat anmärkningarna. Han har därT I N G S R Ä T T E N I P - S TA D
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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 undertecknades och X erhöll skifteslikviden
om att slutliga arvodet skulle uppgå till
45 000 kr jämte utlägg, i stället för upparbetade drygt 60 000 kr. X medgav då att någon
specifikation ej behövdes.”
Det skall här antecknas att X också har påkallat skiljeförfarande rörande det arvode om
45 000 kr inklusive mervärdesskatt, som fakturerats henne för A:s arbete med bodelningen, och i skiljedom den 18 juli 2000 har skäligt 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 advokatsed.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Det som i övrigt har förekommit föranleder
ingen åtgärd.

Offentlig försvarare underlät,
trots huvudmannens
uttryckliga
önskemål, att
överklaga dom,
då han inte fått
begärd fullmakt.
Erinran tilldelad.

3.

A VA R O F F E N T L I G F Ö R -

S VA R A R E för X, som genom K-stads tingsrätts
dom den 1 december 1999
dömdes för olaga hot och ofredande. I påföljdsdelen bestämde
tingsrätten att tidigare ådömd
skyddstillsyn skulle avse de nya
brotten.
X har i anmälan till Advokatsamfundet anfört i huvudsak följande. Han är missnöjd med A:s
hantering av hans ärende och
ifrågasätter varför denne inte
medverkade till att kalla de vittnen som X önskade höra. Han
hade talat om för A att han, om
han fälldes till ansvar, ville överklaga tingsrättens dom. Trots att
A var medveten om detta skickade han ett fullmaktsformulär
till X så sent som den 20 december 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 anmärkningarna och har bland annat anfört: 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 kunnat vittna i målet. Den 15 december 1999 ringde X till honom 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

16 december 1999 – sex dagar
före klagotidens utgång – skickade A ett brev till X och uppmanade honom snarast att återsända den medsända fullmakten.
Han poängterade särskilt att ingenting 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 intresse av att ta kontakt före huvudförhandlingen 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 fullmakten, ha sett till att ett överklagande ingavs till tingsrätten
före klagotidens utgång.
Genom att underlåta att göra
detta har han åsidosatt sina
plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden 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.

4.

advokaten A, besökte den 9 oktober 1998
denne med anledning av att han skulle förvärva hälften av aktierna i ett restaurangbolag.Vid besöket hade han med sig ägaren av restaurangbolaget, Y, som han kände
sedan tidigare. Parterna var överens om köpevillkoren och A ombads att upprätta en
enklare köpehandling. Vid ett förnyat sammanträffande den 15 oktober undertecknades 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 betalats.
X , S O M T I D I G A R E A N L I TAT

undertecknade X
och Y ett avtal om återbetalning av erlagd
köpeskilling. Någon sådan återbetalning har
dock ännu inte skett. Restaurangbolaget försattes i konkurs den 1 februari 1999. Det har
framkommit att restaurangbolaget sedan
den 15 juni 1998 inte hade något serveringstillstånd 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 varD E N 1 F E B RUA R I 1 9 9 9

na X för riskerna med bulvanförhållandet
och genom att medverka vid upprättandet
av ett avtal som av allt att döma utgjort grunden för ett bedrägeri från Y:s sida”.
A har i avgiven förklaring tillbakavisat anmärkningarna samt uppgivit att hans uppdrag hade varit dels att konDISCIPLIN
trollera vem som var ägare
till aktierna i bolaget, vilket
ÄRENDEN
han gjort genom ett telefonsamtal med Patent- och Beslut
registreringsverket, dels ock våren
att upprätta en enkel överlå- 2001
telsehandling. Förklaringen
till att en bulvan var registrerad för aktierna hade varit att Y varit skuldsatt. På särskild fråga från honom hade X sagt
sig inte önska någon kontroll av hur rörelsen
gick. Frågan om serveringstillstånd enligt alkohollagen hade över huvud inte diskuterats.

Nämndens bedömning:
A borde inte ha medverkat till avtalet utan att
grundläggande förutsättningar för överlåtelsen såsom hyresrätt och alkoholtillstånd blev
klarlagda.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Det som i övrigt har förekommit i ärendet
föranleder ingen åtgärd.

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

5.

S E DA N Y Å R 1 9 9 7 köpt en fastighet i R-stad av X väckte han följande
år talan vid F-trakts tingsrätt mot X
med yrkande bl.a. om nedsättning av köpeskillingen och skadestånd på grund av fel och
brister i fastigheten. Parterna biträddes i rättegången,Y av advokaten B och X av advokaten A.
Den 6 december 1999 ingav X till polismyndigheten i R-stad en av honom undertecknad 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 underlag 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 anledning anta att brott under allmänt åtal förövats.
B har i en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet 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 advokatsed.
A H A R I Y T T R A N D E till Advokatsamfundet bestritt att han brutit mot god advokatsed och anfört att X själv tagit initiativet till
polisanmälan och att A endast medverkat

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

ÄVEN ANDRA

genom att hjälpa denne med att sammanfatta 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 utöva 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.

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
Adlercreutz,Thomas
Kulturegendomsrätt
Med en kommentar till kulturminneslagen.
Stockholm. Fakta Info Direkt Sweden.
2001. 366 s.
Antitrust and New Media
Haag. Kluwer Law International. 2000.
443 s. (AIJA Law Library. Vol. ed. Miguel de
Avillez Pereira.)
Born,Gary B
International Commercial Arbitration
Commentary and Materials. 2 uppl. Haag.
Kluwer Law International. 2001. 1149 s.
Bring,Ove
International Criminal law in
Historical Perspective.
Comments and Materials
Stockholm. 2001. 149 s. (Skrifter utgivna av
Juridiska Fakulteten vid Stockholms
Universitet, nr 66.)

The European Patent System.
The Law and Practice of the European
Patent Convention. 2 uppl. London. Sweet
& Maxwell. 2001. 948 s.

En komparativ studie avseende förberedelse
i patentintrångsmål. Lund. 2001. 145 s.
(Skrifter utgivna av Svenska Föreningen mot
Piratkopiering, III.)

Hobér,Kaj
Extinctive Prescription and Applicable
Law in Interstate Arbitration
Uppsala. Iustus. 2001. 459 s. (Skrifter från
Juridiska Fakulteten i Uppsala, nr 88.)

Malmström; Agell
Civilrätt
17 uppl. Malmö. Liber. 2001. 415 s.

IT och juristutbildning
Jure. 2001. 234 s. (Nordisk årsbok i rättsinformatik 2000. Peter Wahlgren, red.)
Johansson,Svante O
Stoppningsrätt under godstransport
Stockholm. Norstedts Juridik. 2001. 519 s.
Liman,Lars-Otto
Limans register
Hitta rätt i AB 92,ABT 94 och AF AMA.
Stockholm. Svensk Byggtjänst. 2001. 93 s.

Cars,Thorsten
Lagen om Skiljeförfarande
En kommentar. 3 uppl. Stockholm.
Fakta Info Direkt Sweden. 2001. 302 s.

Lindgren,Magnus;Pettersson,Karl-Åke;
Hägglund,Bo.
Brottsoffer
Från teori till praktik. Jure 2001. 308 s.

Danielsson,Stig
Förundersökning i brottmål
Stockholm. Bruuns bokförlag. 2000. 104 s.

Lerwall,Lotta
Könsdiskriminering
En analys av nationell och internationell rätt.
Uppsala. Iustus. 2001. 417 s. (Skrifter från
Juridiska Fakulteten i Uppsala, nr 87.)

Edström,Örjan
Anställningsskydd och förändrade
kvalifikationskrav i kunskapssamhället
Uppsala. Iustus. 2001. 279 s.

Lyxell,Ralf
Intrångsundersökning och discovery

Vem är du?

Nytt om namn

vara
bra att kunna visa det. Är
du advokat har du möjlighet att beställa ett särskilt
identitetskort för advokater.Vänd dig till Advokatsamfundet för att göra din
beställning. ❖

L E N A G RU N D I T Z har av regeringen utnämnts att
vara hovrättsråd i Göta hovrätt.
J A N K Ä L L M A N har utnämnts till ny rådman i
Mariestads tingsrätt.
E R L A N D H E S S L OW blir ny rådman i Gävle tingsrätt.

IBLAND KAN DET

U L R I K A C A R L E H Ä L L , J OA K I M M U N T E R O C H
K U RT E K

JURIDISK
Nordquist,Jonas
Domstolar i det svenska
LITTERATUR
politiska systemet
Om demokrati, juridik och politik under
1900-talet. Stockholm. 2001. 255 s.
(Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga
institutionen.)
Shaughnessy, Patricia L
The Attorney-Client Privilege
A comparative study of American, Swedish
and EU law. Stockholm. 2001. 645 s.
(Stockholms Universitet, Juridiska institutionen.)
Stiegler, Anders
Fel vid villaköp
Om besiktningsmannens och fastighetsmäklarens ansvar för fel i fastighet.
Stockholm. 2001. 101 s.
Svanberg,Katinka
Introduktion till traktaträtten
– en lärobok i traktaträtt
2001. 48 s. (Stiftelsen Skrifter utgivna av
Juridiska Fakulteten vid Stockholms
Universitet, nr 65.)
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Thomas Folestad
ny handläggare
till
tjänsten som handläggare
på Advokatsamfundet,
som vi berättade om i
förra numret, drog
Thomas Folestad, 29, det
längsta strået. På samfundet ska Thomas arbeta
med disciplin-, arvodesoch inträdesärenden.
– Det ska
bli spännande och
intressant
att få insyn i
advokatverksamheten och
komma i
kontakt
med advokater, säger
Thomas
som på sikt
gärna kan
tänka sig advokatbanan eller en domarkarriär.
Thomas Folestad kommer närmast från notarietjänstgöring på Västmanlands tingsrätt. Han började sitta ting på Sala tingsrätt, men som en följd av
sammanslagning mellan
tingsrätterna i Sala,
Köping och Västerås den
1 april i fjol hamnade han
under en ny organisation. ❖
AV A L L A S Ö K A N D E

advokatförteckningen

remissvar

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

Remissärenden, i vilka
samfundet avgivit yttranden:

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

R 8223/2001 Slutbetänkandet
”Mönster Form Design
– Förslag till formskyddslag”,
SOU 2001:68
R 8281/2001 Promemorian
”Förfarandet vid hyresnämnderna och arrendenämnderna”
SAMFUNDS
R 8282/2001
DelbetänkanFRÅGOR
det ”Snabbare
lagföring 1 – Några förslag till
förenklingar”, SOU 2001:59
R 8412/2001 Riksdagens revisorers rapport (2001/02:6)
”Uppehållstillstånd för asylsökande - tidsåtgång, kostnader, reformarbete”
R 8435/2001 Riksdagens lagutskotts remiss av motionerna
2001/02:L257, L282, L332, L345
angående franchising samt L270
angående domstolarnas möjlighet att jämka avtal mellan
näringsidkare
R 8496/2001
Departementspromemorian
”Åtgärder mot sena betalningar”, Ds 2001:56
R 8538/2001 Riksåklagarens
förslag till nya beslutsformuleringar för åklagarväsendet
R 8540/2001 Departementspromemorian ”Trafikskada
utomlands – enklare att få
ersättning”, Ds 2001:51

Avlidna ledamöter
Ulf Steneberg, Simrishamn, 3 april 2000
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