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Rättsintygen håller inte
Dagens rättsintyg håller sällan måttet som
bevismedel i domstolen. En utredning ska
nu se över hur kvalitén på rättsintygen kan
förbättras.
arje år utfärdas cirka 40 000 rättsintyg för att fastställa
eventuella skador på brottsoffer och misstänkta gärningsmän. En bråkdel av dessa tas fram av utbildade rättsläkare.
Merparten utfärdas av läkare i allmän tjänst
vid sjukhus och vårdcentraler samt av privatpraktiserande läkare.
Rättsintygen ska användas som bevis i
brottsutredningar och rättegångar. Men flera rättsvårdande myndigheter har vid upprepade tillfällen påtalat att kvalitén i de intyg
som utfärdas av andra än rättsläkare är
ojämn och delvis otillfredsställande.

AKTUELLT

V

Enligt en undersökning av Rättsmedicinalverket uppfyller bara en begränsad del av intygen kraven för att kunna ligga till grund för
åtal eller som bevis i domstol. I vissa fall är
intygen direkt felaktiga och alltså ett hot
mot rättssäkerheten.
R E G E R I N G E N H A R N U tillsatt en utredning som ska öka kvalitén på rättsintygen.
Utredningen görs av Gunnar Holmberg, till
vardags överdirektör på Rättsmedicinalverket.
– Välgjorda rättsintyg fyller en stor funktion i rättsprocessen, inte minst som stöd för
målsäganden. I dag verkar det tyvärr alltför
vanligt att man ofta överhuvudtaget inte kan
använda dem, eftersom kvalitén anses för
dålig, säger Gunnar Holmberg.
I sitt utredningsarbete har han god hjälp av
ett förslag som Rättsmedicinalverket pre-

senterade för drygt ett år sedan och som han
själv var delaktig i.
Verket har bland annat föreslagit att man
själva ska få huvudmannaskapet för att utfärda rättsintyg. För att klara detta vill man
knyta till sig cirka 200 läkare över hela landet som på så sätt får nödvändig rutin på att
göra rättsundersökningar. Förebilden är det
avtal som myndigheten i dag har med läkare
som utfärdar så kallade paragraf 7-intyg.
– Detta förslag, som redan är förankrat hos
många andra myndigheter, kommer givetvis
att prövas noga tillsammans med eventuella
andra alternativ. För att upprätthålla god
kompetens är det inte orimligt att man, som
Rättsmedicinalverket framhållit, behöver
göra ett 50-tal undersökningar och rättsintyg per år, säger Gunnar Holmberg.
Utredningen ska redovisas vid halvårsskiftet.
HANS HELLBERG

K O M M E N TA R Anne Ramberg

IT – ett överlevnadsvillkor
för kåren i sin helhet
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Detta nummer
av Advokaten
har som huvudtema IT. En av
samfundets
huvuduppgifter
är att garantera
en hög etisk
och professionell standard i
kåren. Detta
sker bl a genom
samfundets tillsynsverksamhet
respektive
utbildningssatsningar.
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n annan huvuduppgift är att
tillvarata advokaternas yrkesintressen. Av centralt intresse för kåren är att ledamöterna
upprätthåller sin konkurrenskraft
och är väl rustade inför de mycket
snabba förändringar av rättslivet
och samhället i övrigt som ständigt äger rum. Dessa förändringar
avser bland annat den för yrkesutövningen tillgängliga tekniken.
Detta är ingen nyhet i sig.Vad som
dock skiljer dagens situation från
tidigare är den mycket snabba
förändringstakt som råder. Vidare
ställer utvecklingen nya och andra
krav på advokatverksamhetens
organisation och resurser.

E

A DVO K AT E N S

ORGANISA-

måste alltid anpassas till
förändringarna i samhället. I de
vägledande reglerna stadgas att en
advokat är skyldig att ha en fungerande kontorsorganisation.Vidare
förutsätts att en advokat är väl förtrogen med rättsutvecklingen. En
advokat måste därför i rimlig
omfattning ha tillgång till och
utnyttja de hjälpmedel som
modern datateknik erbjuder.
Liksom gårdagens advokatorgani-

TION

2002

sation fordrade tillgång till telefon
och skrivmaskin krävs av dagens
advokat att denne i vart fall har
tillgång till internet och e-mail.
K L I E N T E N H A R R Ä T T att förvänta sig att dennes ombud inte är
avsevärt sämre utrustad än domstolen, åklagaren eller motpartens
ombud. Åklagarna är t ex redan
mycket långt framme vad gäller
presentationsteknik. Det är därför lika angeläget för alla advokater oavsett inriktning att möta
dessa nya krav. Det finns alltjämt
ledamöter som inte anser sig
behöva eller kunna anpassa sig till
modern teknik. Detta är enligt
min mening en felaktig inställning. Det handlar inte bara om
hur den enskilde advokaten uppfattas. Det torde vara ett överlevnadsvillkor för kåren i sin helhet
att trovärdigt visa att den är
beredd och kapabel att anpassa sig
till samhällsutvecklingen. Samfundets standard för advokater i
allmänhet kan inte heller sättas
utifrån den minst förändringsbenägne advokaten.
Kansliet planerar att fortsättningsvis med början vid halvårs-

skiftet huvudsakligen tillhandahålla information via internet. Sedan ett år distribueras Advokatnytt endast via hemsidan. Vi har
också påbörjat en sammanställning av samtliga ledamöters emailadresser, vilka kommer återfinnas i årets matrikel. Ambitionen är att kunna informera ledamöterna kostnadseffektivt och
snabbt. Tanken är att kunna sända
gruppmail till avdelningarna m fl
avgränsade grupper. Vidare pågår
upphandling av ett nytt medlemsregister som skall underlätta registrering av uppgifter, anmälningar
till kurser, tecknande av försäkringar m m.
Den ökade användningen av IT
ställer också nya krav på dokumenthantering och säkerhetsrutiner. Dessa frågor är föremål för arbete inom kansliet och av styrelsen utsedda arbetsgrupper. En annan fråga som kommer erfordra
reglering är den alltmer förekommande e-handeln med advokattjänster.
ANNE RAMBERG
Generalsekreterare

Fler fälldes
men färre
anmäldes
Färre advokater anmäldes i fjol men fler fälldes jämfört
med året dessförinnan. Det visar statistik från Advokatsamfundets disciplinnämnd.

A

ntalet inkomna anmälningar mot advokater minskade
2001. Däremot ökade antalet fällningar i nämnden, liksom antalet av nämnden avgjorda ärenden.Antalet varningar och varningar med
straffavgift minskade något i
förhållande till föregående år
medan antalet erinringar
ökade.Två advokater uteslöts. I det ena uteslutningsfallet hade advokaten vidarebefordrat information från
en häktad klient med restriktioner. I det andra hade advokaten i olika avseenden visat
upprepad försumlighet.
– Det är inte självklart hur
statistiken ska tolkas. Att fler
fälldes behöver inte betyda
att disciplinnämnden varit
strängare än tidigare. Det kan
i stället vara en följd av ärendenas karaktär, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Växlar från år till år
– Inte heller går det att utläsa
något säkert av att antalet anmälningar var färre år 2001
än året dessförinnan eftersom denna siffra växlar från
år till år. Det är också viktigt
att komma ihåg att det statistiska materialet är mycket
begränsat.
Bland varningsfallen märks
beslut där den kritiserade advokaten varit i dröjsmål med
att redovisa klientmedel och
att återbetala nedsatt arvode,
brott mot lojalitetsplikten
mot klienten genom att företräda en motpart och fall av
kränkande uttalanden om
motpartens advokat.
Advokatsamfundets disciplinverksamhet utövas av

dess disciplinnämnd. Disciplinnämnden består av elva
ledamöter, varav åtta ledamöter är advokater. Övriga
tre ledamöter utses av regeringen. Disciplinnämndens
uppgift är att utveckla vad
som är god advokatsed och
att utdöma påföljd när advokater brutit mot de etiska
reglerna.

90x270

Disciplinnämnden
under 2001

Fritzes

(2000 års antal kursiverat)

Inkomna disciplinärenden
526 604
Slutbehandlade
ärenden
525 711
PÅFÖLJDER

Uteslutning

2

1

Varning med
straffavgift

3

4

Varning

8

14

Erinran

67

50

Uttalanden
av nämnden

14

8

Uttalanden
av prövningsavdelningar

31

–

Advokatsamfundets
styrelse har avskrivit
14 ärenden rörande
disciplinpåföljder under
2001. 6 ärenden rörande disciplinpåföljder
har hänskjutits till
disciplinnämnden. ❖
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Åklagare kräver högre
säkerhet i domstolen
Obligatorisk säkerhetskontroll och
bevakningspersonal vid
AKTUELLT alla brottmålsförhandlingar. Bättre larmutrustning och fler övervakningskameror. Riksåklagarens arbetsgrupp har nu presenterat vad man
anser krävs för att höja säkerheten för
åklagarna i landets domstolar.
ajoriteten av våra förslag innebär
en säkrare miljö för alla som deltar
i en rättegång, säger Ulf Arvidsson, säkerhetsansvarig vid RÅ:s kansli och
den som lett arbetsgruppen.
Listan innehåller tolv punkter. En del kan
uppfyllas på ganska enkla sätt medan andra
kräver lagändringar och omfattande ombyggnader.
Mest genomgripande är förslaget att alla
landets domstolar ska utrustas med larmbågar och att inpasseringskontroll som sköts av

Översyn av rutiner
– En förutsättning är att åtgärderna inte på
något sätt äventyrar eller försvårar offentligheten vid rättegångar, betonar Ulf Arvidsson. Men det ska de inte behöva göra. Det
går att hitta praktiska lösningar.
En inventering av nuvarande säkerhetsförhållanden i alla domstolar och en översyn av
larm och larmrutiner är sådant som borde
kunna genomföras snabbt, anser Ulf Arvidsson. Likaså att behandla behovet av ordningsvakter och övervakningskameror.Dessutom hoppas han att Domstolsverket ska
utse säkerhetsansvariga vid alla domstolar
och att domarna får ökad utbildning i säkerhet.
– Vi för en konstruktiv dialog med Domstolsverket. Tyvärr tror jag att många domare inte har klart för sig hur obehaglig stäm-

ningen kan vara utanför rättssalen, där åklagarna tvingas samsas om utrymmena med
de tilltalade och deras släktingar och vänner.
Domarna upplever sällan de glåpord, hotelser och hotfulla gester som åklagarna utsätts
för.
Ulf Arvidsson anser att säkerheten på vissa
orter är så eftersatt att den dömande verksamheten där av säkerhetsskäl borde läggas
ned. Hässleholms tingsrätt pekas ut men det
gäller också flertalet av landets tingsställen.
– Tingsställen är ofta vackra och kulturmiljöhistoriskt intressanta att bevara. Men det
är inga platser man ska använda för domstolsförhandlingar.
Arbetsgruppens förslag är nu ute på intern
remiss i åklagarväsendet innan det slutligt
fastställs av Riksåklagaren. Därefter skickas
det över till Domstolsverket som ansvarar
för säkerheten i domstolarna.
HANS HELLBERG

Åklagarnas önskelista
• Inpasseringskontroll vid alla
domstolar som har brottmål
• Ordningsvakter vid alla brottmålsförhandlingar
• Separata åklagarrum vid alla
domstolar
• Särskilda åklagaringångar
• Inventering av säkerheten i alla
domstolar
• Säkerhetsansvarig vid varje domstol
• Utbildning av domare i säkerhetsfrågor
• Bättre larmutrustning och larmrutiner
• Åklagarens placering ses över
• Fler övervakningskameror
• Begränsad rätt att ta med föremål
i rättssalen
• Samråd vid ny- och ombyggnad av
domstolar.

WILLY ALM / KRISTIANSTADSBLADET

M

bevakningspersonal ska bli obligatorisk vid
samtliga brottmålsförhandlingar. Förebilden
är de säkerhetskontroller som görs på svenska inrikesflyg.

Hässleholms tingsrätt – utpekad som landets farligaste domstolsbyggnad.

Chefen för Hässleholms tingsrätt har förståelse för åklagarnas kritik
– Säkerheten här är inte bra. Jag ser utpekandet som ett stöd för en rejäl upprustning.
Men det är förstås aldrig roligt att skylta på det här sättet.

D

et säger lagman Erik
Neergaard. Han är avgående chef för Hässleholms tingsrätt, den domstol
som av åklagarna pekats ut som
kanske landets farligaste.
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Domstolsbyggnaden brister i
säkerhet på flera punkter:Väntsalen och inpassagen till denna
är helt obevakad. Åklagarna
måste för att komma till tingssalen passera igenom denna

obevakade väntsal där de tilltalade och deras anhöriga väntar.
Det finns inte heller några särskilda rum för vittnen och målsäganden.
Men att tingsrätten skulle be-

höva läggas ned av säkerhetsskäl, det tror inte Erik Neergaard:
– Sedan i fjol har vi en av landets sju inskrivningsmyndigheter hos oss. Den myndigheten
måste ha daglig kontakt med en
domare och då behövs det en
domstol i Hässleholm.

”Alltför långtgående krav”
Advokater säger nej till obligatorisk säkerhetskontroll
Det är viktigt att höja säkerheten i
domstolarna. Men åklagarnas krav går
alltför långt. Det anser några advokater
som ADVOKATEN talat med.
dvokaterna ställer upp på många av
åklagarnas krav för att höja säkerheten och det allmänna säkerhetsmedvetandet i domstolarna. Det är bra för
alla som vistas där.
Att inventera säkerhetsförhållanden och
förbättra utbildningen är nödvändigt. Rimligt är också att förbättra larmrutiner och se
till så att åklagare men även advokater, tilltalade, vittnen och målsäganden slipper konfronteras i onödan före förhandlingarna.
Däremot reagerar man starkt mot kravet
på obligatorisk inpasseringskontroll vid
samtliga brottmålsförhandlingar. Det är
inte befogat och frammanar bilden att
domstolen är en särskilt farlig plats. Och
det är den ju faktiskt inte, säger Stockholmsadvokaten Tomas Rothpfeffer:
– Det blir en onödigt dramatisk atmosfär

A

kring rättegången. Jag är orolig för att domstolarna ska förvandlas till befästa fort. Det
är viktigt att domstolar är tillgängliga och
att rättegångar kan vara offentliga. Det får
för stora proportioner om till exempel tilltalade som misstänks för rattfylleri eller
andra trafikförseelser och deras anhöriga
alltid måste passera genom larmbågar.
Enklare brottmål
Tomas Rothpfeffer anser att den nya lagstiftningen om allmän säkerhetskontroll från
förra året är tillräcklig.
– Det är naturligt att det blir starka reaktioner när det inträffar en händelse som i Östersund. Men möjligheten finns ju alltid att
besluta om säkerhetskontroll om man bedömer att det finns risk för våld. Det borde
räcka. Något måste ha klickat i det här fallet.
Även advokat Lena Isaksson i Umeå tycker
att åklagarnas krav är för långtgående.
– Det är inte rimligt att ha bevakade säkerhetskontroller vid enklare brottmål. Men
det är viktigt att värna om säkerheten för alla
i domstolen. Därför är det jättebra att den

här frågan lyfts upp till debatt och utreds
noga. Jag tror man kan komma långt genom
att höja medvetenheten om riskerna, så att
människor blir mer vaksamma.
Katarina Rosell, advokat i Landskrona, är
också skeptisk till obligatorisk säkerhetskontroll och ökad kameraövervakning.
– Det som bäst tillgodoser trygghetsbehovet är i stället mänskliga resurser i form av
ordningsvakter och säkerhetsansvariga vid
domstolen. Detta ska kombineras med genomtänkta lösningar vid om- och tillbyggnader och god planering av säkerheten inför respektive förhandling.
Laddade familjemål
Hon tycker att det är angeläget att säkerhetsdiskussionen inte bara gäller brottmålsförhandlingar utan även tvistemål.
– Familjemål kan ofta var väl så laddade.
Därför är det viktigt att även vi advokater får
vara med och ha synpunkter på vad som behöver förbättras.
HANS HELLBERG

Domstolsverket ser över riktlinjer
Domstolsverket ska under våren se
över sina riktlinjer för säkerhetsarbetet.

Ö

versynen är en följd av enkäter
bland de anställda som visat på en
något ökad hotbild samt händelsen
i Östersund, säger Mats Malmsjö, säkerhetschef på Domstolsverket.
Han vill inte kommentera åklagarnas
kravlista innan han fått den slutliga rapporten från RÅ. Men det står klart att han knappast kommer att köpa förslaget om obligatoriska inpasseringskontroller utan att man
gjort en bedömning av risker och kostnader.
– Generella säkerhetskontroller skulle in-

nebära en kraftig ekonomisk satsning. Värdet av en sådan måste ställas i relation till
både offentlighetsvärdet och kostnads/nyttovärdet.
Ny lag kan göras effektivare
Mats Malmsjö anser att den nya lagstiftningen från ifjol om allmän säkerhetskontroll
borde räcka bra i framtiden. Men att den än
så länge är så färsk att den inte slagit igenom
ordentligt.
Han anser också att lagen med ganska enkla medel kan göras ännu effektivare. I dag
krävs att det finns en hotbild kring förhandlingen för att lagmannen ska få besluta om

kontrollen.
I en tidigare rapport till regeringen har
Domstolsverket föreslagit att allmän säkerhetskontroll skulle kunna genomföras även
utan misstanke om hot eller våld.
– Det är möjligt att vi föreslår det igen,
säger Mats Malmsjö som konstaterar att
huvuddelen av domstolarna i en enkät i höstas sagt att de anser säkerheten tillfredsställande.
– Det innebär inte att vi slår oss till ro.
Säkerhetskraven är något som ständigt förändras i takt med samhällsutvecklingen.
HANS HELLBERG

Överfallet gav utvisning

Aktiehandelns konsumentskydd ses över

D E N 4 1 - Å R I G E M A N som i december överföll
och knivhögg chefsåklagare Sune Andersson har
nu dömts för mordförsök och olaga hot.
Påföljden blev rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning. Mannen ska dessutom
utvisas ur Sverige och får inte återvända hit. Han
ska även betala ett skadestånd på 145 000 kronor
till Sune Andersson. ❖

JUSTITIERÅDET

Torgny Håstad ska utreda om det behövs ett förbättrat
konsumentskydd vid aktiehandel. Inriktningen ska vara att ge kunderna på
värdepappersmarknaden ett fullgott rättsligt skydd utan att försvåra handeln.
En fråga som särskilt ska uppmärksammas är om det behövs nya regler för
att skydda kunderna i de fall då värdepappersinstitutet vid sidan om kommissionshandeln även handlar för egen räkning. Institutets spekulationsutrymme kan då drabba kunden.
Utredningen ska redovisas den sista juli nästa år. ❖
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Fler domare och
åklagare i internationella insatser
R Ä T T S V Ä S E N D E T S aktörer
efterfrågas allt oftare i internationella sammanhang för att
hjälpa till att upprätthålla lag
och ordning i konfliktdrabbade
länder eller att bygga upp rättsväsendet i unga stater. Där borde svenAKTUELLT ska domare och
åklagare vara med i
ökad utsträckning,
anser hovrättspresidenten Johan
Hirschfeldt som i en departementspromemoria (Ds 2002:1)
utrett hur det ska gå till. Han vill
bland annat bygga upp särskilda
resursbanker med kandidater
till dessa uppdrag och centrala
organisatoriska stödfunktioner. ❖

Nya regler för
sjuka brottslingar
P S Y K I S K T S J U K A brottslingar
ska få en mer ändamålsenlig
vård. Det ska bli lättare för samhället att skydda sig mot psykiskt sjuka återfallsförbrytare.
Det är innebörden av Psykansvarskommitténs förslag till
nya regler.
Förslaget innebär bland annat
att de vanliga reglerna om påföljdsbestämning även ska gälla
för psykiskt störda lagöverträdare som begår brott. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård
avskaffas som särskild påföljd.
Psykiskt sjuka som döms till
fängelse ska i stället kunna få
vård under fängelsestraffet.
Den parlamentariska kommittén vill återinföra kraven på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar, det vill säga att gärningsmannen måste förstått innebörden av sin gärning för att kunna
ställas till ansvar. ❖

Erfaren advokat
får domstolsberöm
Den uppmärksammade rättegången
mot den kvinnliga aktiemäklaren i
Nordbanken blev en dubbel framgång
för Stockholmsadvokaten Hans
Strandberg. Hans klient friades på så
gott som samtliga punkter. Själv fick
han beröm av rätten för sitt sätt att
utföra uppdraget.
et är naturligtvis jätteroligt. Jag blev väldigt
glad för det här berömmet. Det säger Hans Strandberg på advokatfirman Nordia
och låter nästan generad.
Rätten skriver i domen bland
annat att Hans Strandberg haft
en svår arbetsuppgift, att materialet varit omfattande och
att åklagaren inte varit beredd
att lyssna på försvarets önskemål om utredning. Ändå har
Strandberg lyckats genomföra
sin uppgift på ett berömvärt
sätt. Han har kunnat dra nytta
av insikter inom de civilrättsliga områden som åtalen avsett
och av sin erfarenhet av mål
av denna karaktär, konstaterar
rätten.

D

Rolf Nöteberg var ordförande i den aktuella rättegången. Det är för
övrigt samma Nöteberg som
kritiserat ekobrottsåklagarna
för att inte sköta sitt arbete tillräckligt bra.
’’Kolleger som läst
Han betonar att de positiva
domen har lyckönskat
skrivningarna om advokat
mig. Det är roligt’’,
Strandberg i domen är en moS K R I V N I N G A R N A är domsäger Hans Strandberg.
tivering till en prissättning, och
stolens motivering till att
inte något allmänt omdöme
advokat Strandberg ska arvo”kompisar emellan”.
deras högre än timkostnadsnormen för
Han tycker att det är viktigt att domare är
merparten av sin arbetsinsats. Han får 1 500
tydliga och klara i domskälen:
kronor i timarvode under de perioder när
– Domaren har ett privilegium att få uttaarbetsinsatsen var som mest intensiv och då
la sin mening – det ska han ta vara på, säger
han inte hade möjlighet att ta andra uppRolf Nöteberg. Tyvärr gör domares försikdrag.
tighet gissningsvis ofta att man hellre skri– Jag arbetar ju främst med stora ekover en floskel än talar ur skägget. Det är vikbrottmål och har haft mer omfattande mål.
tigt att förklara i domskälen varför man beMen detta är ett av de mest krävande hitslutat som man gjort.
tills. Dels för att man tvingats sovra hårt i
det digra materialet som till stor del varit
HANS HELLBERG

180 x 45
Kuritsén
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inspelat på band. Dels för att det varit så
känslosamt för klienten eftersom hon mått
så dåligt.
Sedan mitten av 1990-talet har det blivit
lättare för domstolarna att gå ifrån timkostnadsnormen och ge högre ersättning till en
försvarare som förtjänat det, till exempel
genom att ha utfört sitt uppdrag extremt
skickligt eller snabbt eller tidsmässigt varit
hårt uppbunden till ett mål.
Enligt Nikolaj Jeric på Domstolsverket är det fortfarande
inte särskilt vanligt att domstolarna går ifrån timkostnadsnormen.
– Vi har ingen statistik. Min
uppfattning är att det görs väldigt sällan och att det inte heller verkar bli vanligare. Vanligast är det dock just i stora ekobrottmål, och i andra komplicerade och udda rättsområden.
CHEFSRÅDMAN
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EUROPADOMSTOLEN

Under de senaste tolv åren har antalet klagomål som anländer till Strasbourg vuxit med 553 procent.

EUROPADOMSTOLEN

Europadomstolen växer
juristerna över huvudet
Europadomstolen är i fara.
Europarådets parlament säger att
medlemsländerna måste skjuta till
mer medel för att inte systemet
ska kapsejsa.

ör många invånare i Europa har
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fått en ställning
som en slags ultimativ räddningsplanka,
när det egna nationella juridiska systemet inte upplevs som tillräckligt lyhört.
Men i dag håller ärendemängden på att
växa Europadomstolens jurister över huvudet.
Under de senaste 12 åren har antalet
klagomål som anlänt till Strasbourg vuxit med 553 procent. 2001 förväntades
omkring 35 000 nya ärenden mot drygt
26 000 året innan.
En av anledningarna till utvecklingen
är förmodligen att alltfler invånare i Europa blir medvetna om domstolens existens. En annan att antalet medlemsländer i Europarådet, som driver domstolen, har blivit betydligt fler under det senaste decenniet.
41 nationer, vilka tillsammans har en
befolkning på 784 miljoner personer, har
ratificerat möjligheten för enskilda invånare att vända sig till Europadomstolen.
Nyligen diskuterades domstolens
framtid av Europarådets parlament.
– Europadomstolen är ett av våra barn,
som vi är särskilt stolta över. Men det här

F

41 nationer, vilka tillsammans har en befolkning på 784 miljoner personer, har ratificerat
möjligheten för enskilda invånare att vända sig till Europadomstolen.

barnet är nu i fara. Det sa Lili NabholtzHaidegger, schweizisk ledamot i parlamentet,som presenterade en rapport om
den kritiska situationen.
För några år sedan gjordes domstolen
om. I stället för en provisorisk domstol,
som sammanträdde flera gånger om året,
inrättades ett permanent system. Meningen var att göra arbetet mer effektivt
och målet var att det skulle ta två år att
färdigbehandla ett ärende. Exakt hur
lång tid det tar för ett klagomål att nå
fram till en slutgiltig dom är för tidigt att
säga ännu, eftersom domstolen fortfarande är ung, men behandlingstiderna
överskrider tre år.
uppmanar nu därför medlemsländerna att
både tillskjuta mer pengar och personal
till domstolen.
Enligt Lili Nabholtz-Haidegger måste

E U R O PA R Å D E T S PA R L A M E N T

FAKTA/Europadomstolen
• Europarådets arbete bygger framför allt på konventionen för de mänskliga rättigheterna.
Europarådet har sitt säte i Strasbourg, där även domstolen finns.
• I dag är 43 nationer medlemmar i Europarådet. Invånarna i 41 av dessa har rätt att klaga
hos Europadomstolen.
• Från 1 november 1998 fram till 31 juli 2001 hade 965 svenska invånare vänt sig med klagomål till Europadomstolen.Totalt hade under samma period 70 238 klagat hos domstolen.
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även andra förändringar diskuteras, såsom domstolens arbetsmetoder. Men
hon betonar att det är mycket viktigt att
bevara rätten för varje enskild invånare
att vända sig till Strasbourg, när alla juridiska möjligheter i det egna hemlandet
är uttömda.
att det enda
sättet att verkligen minska eller åtminstone stabilisera ärendemängden är att
varje land ser över sin nationella lagstiftning. I vissa fall handlar det om strukturella problem, såsom i Italien, som har
tusentals klagomål liggande hos Europadomstolen, vilka till stor del beror på de
långa rättegångstiderna i landet.
I andra fall beror ärendemängden på att
relativt nya medlemsländer inte har anpassat sina juridiska system efter konventionen för de mänskliga rättigheterna, trots att de har skrivit under denna.
Vid Europadomstolen säger man att
ett av grundproblemen i dag är att den
internationella domstolen skapades under förutsättningen att medlemsländerna hade en lagstiftning som åtminstone
generellt sett respekterade de mänskliga
rättigheterna, vilket inte är fallet i dag i
flera länder i centrala och östra Europa.

D E S S U TO M S Ä G E R H O N

ANNA TRENNING-HIMMELSBACH
Journalist

Obligatoriet på väg bort
Trafikskadenämndens rätt att pröva alla
ersättningar vid svårare personskador,
det så kallade obligatoriet, kan snart
vara avskaffat. Det kan innebära kortare
väntetider och ökad efterfrågan på
advokater.

F

inansinspektionen föreslog redan för
mer än tre år sedan att nämndens obligatorium skulle avskaffas. Försäkrings-

förbundet och Finansinspektionen uppmanar nu regeringen att snarast ändra reglerna.
De båda vill att nämnden bara ska pröva
sådana ärenden där den skadelidande själv
begär det. Nämnden får då mer tid över för
komplicerade fall och dess roll som praxisskapande organ blir tydligare.
Den skadelidande som själv träffar avtal
med sitt försäkringsbolag ska ha rätt att ta
hjälp av ett ombud för att värdera uppgörelsen, och få betalt för det.

Ärendet bereds nu i regeringskansliet och
ett beslut kan förväntas under året. Om regeringen avskaffar obligatoriet kan det få
stor betydelse för de advokater som är intresserade av personskaderätt, tror advokat
Christer Magnergård.
– Det medför rimligen att advokaternas inflytande över utvecklingen av personskaderätten kommer att öka. Och vi kan se fram
mot fler uppdrag som ombud.
HANS HELLBERG

Hotade vittnen
ska få bättre skydd
ska på
regeringens uppdrag utreda hur skyddet för vittnen
och målsägande som blir
hotade ska förbättras.
Det gäller framför allt i
mål mot den organiserade
brottsligheten men även
annan grov brottslighet.
Utredaren ska föreslå de
lagliga ramarna för ett vittnesskyddsprogram
och
klargöra när man har rätt
till skydd som till exempel
kvarskrivning eller sekretessmarkering i folkbokföringsregistret. Han ska också överväga om skyddet
även ska kunna omfatta andra personer som lever unSTEN HECKSHER

der hot utan att vara vittnen eller målsägande. Utredningen ska också fundera över om skyddade personer ska kunna få ersättning
för de extra kostnader som
uppkommer då personen
omfattas av skyddsprogrammet. Uppdraget ska
vara klart i augusti år 2003.

1/4
PETER KNUTSON

RIKSPOLISCHEFEN

Tolkjouren

Sten Hecksher

Regeringens brottmålsärenden
på www.regeringen.se
– Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt
rättsligt samarbete (BIRS) – presenterar nu sina
brottmålsärenden på regeringens hemsida,
www.regeringen.se och klicka vidare till Justitiedepartementet.
Hemsidan erbjuder information om följande
brottmålsärenden; abolition, förordnande av
domstol, nåd, särskild utlänningskontroll (s k
säkerhetsärenden), tillstånd till ingripande mot
svenskt fartyg, utvisning på grund av brott och
åtalstillstånd.
Hemsidan vänder sig både till myndigheter
och enskilda personer. Den innehåller även länkar till relevant lagtext samt anger pågående lagstiftningsarbete. ❖

REGERINGEN
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”Kriminalpolitiken har liten praktisk betydelse”
Hur ser brottsligheten i Sverige egentligen ut i förhållande till andra länder?
Att jämföra brottsstatistik mellan länder
kan vara en vansklig uppgift för en ickespecialist. En sådan jämförelse är emellertid just vad Lars Westfelt gjort i sin
nyligen presenterade avhandling Brott
och Straff i Sverige och Europa.
avhandlingen jämför Westfelt brottsutvecklingen i nio europeiska länder
under efterkrigstiden fram till slutet av
1990-talet. Med hjälp av bland annat
statistikanalys och en omfattande litteraturstudie, konstaterar han att:
• Sverige är ett ganska typiskt Västeuropeiskt land när det gäller brottsnivå och brottsutveckling
• Sverige följer i stort sett samma utveckling som de andra åtta länderna vad gäller
uppklaringsprocent och brottslighet.
Ett anmärkningsvärt och tankeväckande
faktum är att brottskurvorna är så likartade i
de europeiska länderna. Sverige har t ex i lik-

I

het med de flesta av länderna haft en uppbromsning av brottsligheten under 1990-talet. Uppbromsningen inträder ungefär samtidigt i de olika länderna, och orsakas tydligen av någon faktor som är gemensam – vilken är dock oklart. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) hävdar att brottsutvecklingen
styrs av grundläggande faktorer: konjunktur,
global och teknisk utveckling, och undrar
själva om den över huvud taget är påverkbar.
(Svaret blir förstås ja, annars skulle ju inte
BRÅ behövas.)
Fler poliser och hårdare straff
Två faktorer som många antar påverkar
brottsligheten är fler poliser och hårdare
straff. Westfelt finner inget stöd för något av
dessa antaganden. Flera europeiska studier
har visat att antalet poliser i förhållande till
befolkningen inte har någon inverkan på
brottsnivån.
Westfelt har också studerat användandet
av fängelsestraff och konstaterar att risken
att dömas till fängelse varierar mellan länderna, liksom strafftidernas längd. Efter mitten av 70-talet har länderna utvecklat klara
skillnader när det gäller detta. England och

Halvsida
Standardbolag
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Frankrike har dömt allt fler till fängelse,
medan Österrike och Finland har minskat
sin fängelsebeläggning – Finland med två
tredjedelar!
Trots detta fortsätter brottsutvecklingen
att se ungefär likadan ut som i Sverige – som
för övrigt har en relativt låg fängelsebeläggning. Att tillämpa hårda straff eller ”släppa
fångarna loss” verkar alltså inte påverka
brottsutvecklingen. Det står klart att kriminalpolitiken egentligen har ganska liten betydelse när det gäller brottsutvecklingen.
Avhandlingen är ett gediget arbete som
placerar debatten om kriminalitetens nivå i
Sverige i ett internationellt sammanhang.
Att kriminalpolitiken förefaller ha så liten
praktisk betydelse innebär inte att vi därmed
lika gärna kan sluta diskutera hur vi förebygger brott, bemöter kriminella och tillgodoser brottsoffers behov.
Vi är många som har
anledning att delta i
den diskussionen.
CHRISTINA NEHLIN
Socionom och frilans
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et pågår en digital revolution på många advokatbyråer i Sverige. Alltfler ser möjligheterna med informationsteknologi, IT. Flera advokater berättar om sina erfarenheter
av den nya tekniken.
Men även om IT gör det möjligt att effektivisera arbetet så innebär datoriseringen ökad
sårbarhet och större risker. Många advokater slarvar med säkerhetsfrågorna och riskerar att i
onödan drabbas av datavirus och andra obehagligheter. Det är särskilt allvarligt eftersom
advokater hanterar känsligt material, anser IT-säkerhetskonsulten Joakim von Braun, som
också tipsar om hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

D

-

tema / IT

REVOLUTIONEN

’’Advokater
slarvar med
IT-säkerheten’’
Få inser hur lätt hemligheter kan hamna på avvägar, varnar säkerhetskonsult
– Advokater hanterar i sina
datorer stora mängder med
hemlig eller känslig information som man borde vara
förskräckligt rädd om.Tyvärr
verkar få i kåren medvetna
om hur lätt informationen
kan hamna på avvägar.

advokatbyråns nätverk, plantera in virus
eller trojanska hästar och lätt komma åt
att sprida vidare mängder med konfidentiell information. Bara av illvilja eller
för att tjäna pengar.
Han känner till flera advokatbyråer
som antingen fått sitt trådlösa nätverk
avlyssnat, webbservern hackad eller dokument spridda med e-posten via ett illJoakim von
villigt virus. Men han kan inte säga i vilBraun.
ken omfattning det orsakat skada för klienterna.
onstaterandet kommer från Joakim
– Ingen vill erkänna att man drabbats. Därvon Braun, konsult och rådgivare på
för är det svårt att bedöma omfattningen.
IT-säkerhetsföretaget Symantec. UtiDessutom är det svårare att få personalen att
från sitt jobb tycker han sig ha en ganska bra
ta säkerhetsfrågorna på allvar om man alltid
bild av advokaternas IT-användning. Han är
hävdar att det är konkurrenterna och inte
inte imponerad av det han sett.
man själv som råkat illa ut.
– Advokatbyråer borde åtminstone ha
samma säkerhetstänkande och sekretessnivåer som inom sjukvården. Så ser det tyvärr
I S V E R I G E G Ö R S , enligt von Braun, de flesinte ut. Men även privatläkare och journalista intrångsförsök än så länge av ren illvilja. I
ter, som hanterar känsliga personuppgifter,
USA, Storbritannien och Tyskland har avansyndar också.
cerad hacking däremot blivit ett sätt att presJoakim von Braun är införstådd med varför
sa företag på pengar.
det ser ut som det gör.
– Ett företag fick hela sin kunddatabas
– De flesta advokatbyråer är små och har
krypterad och skulle vara tvungen att betala
sällan råd att hålla sig med kunnigt IT-folk.
miljonbelopp för att få lösenordet.Andra har
I stället är det vaktmästaren, sekreteraren elhotats att få sina databaser utlagda på Interler någon enskild jurist som har IT-ansvaret
net om man inte betalat för sig.
som tilläggsuppgift. Då hamnar man tyvärr
En tröst är enligt von Braun att man med
ofta på en för låg nivå.
ganska enkla medel till en billig penning åtminstone kan skydda sig mot de vanligaste
angreppen.Bara man är medveten om riskerVO N B R A U N M Å L A R U P P en skräckbild
na, förklarar han och räknar upp en rad hot,
där den som vill och har kunskapen lätt kan
och tips om hur man undanröjer de flesta.
ställa till stor skada genom att hacka sig in i

K

Man brukar ju säga att det är lika lätt för
obehöriga att läsa e-post som vykort. Men
det är en underdrift, menar von Braun.
Många fler kan snappa upp ett e-postmeddelande. Han tycker därför det borde vara självklart att all e-post till och från advokatbyrån
krypteras.
– Att bara kryptera vissa saker är otillräckligt eftersom det snarast signalerar att man då
skickar något speciellt intressant.
– Likaså är ordentliga virusskydd och
brandväggar nödvändiga självklarheter, säger
han och hänvisar till en undersökning som
hans företag gjorde en månad i höstas bland
hemanvändare som hade brandväggar installerade.
– Åtta av tio hade varit utsatta för intrångsförsök, så kallad portskanning, och hos mer
än varannan hade man försökt att ta sig in
med hjälp av trojanska hästar.Brandväggarna
stoppade alla försök.
varnar för trådlösa
nätverk som är lätta att avlyssna om man
befinner sig nära kontoret. Han anser dock
att även den löper en risk som har ett ledningsbundet nätverk med kontor på flera
plan i en fastighet om ledningarna är dragna i
trapphuset.
– I båda fallen finns det enkla och billiga
sätt att undanröja risken för avlyssning, till
exempel genom kryptering. Då krävs förstås
att man känner till riskerna.
Kontinuerliga säkerhetskopior som förvaras på säkra ställen är ett annat
>>>
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måste, enligt Braun som berättar en sedelärande
historia:
– När John Wall-huset vid Hötorget brann var
där ett företag som överlevde tack vare att chefssekreteraren på eget initiativ alltid tog med sig
säkerhetskopian i handväskan hem över natten.
Trots att hela kontoret var utbränt kunde man
köra igång i nya lokaler redan nästa
dag.
Ett tips för den mindre byrån kan förstås också vara
att ta hjälp av en IT-säker-

-

tema / IT

REVOLUTIONEN
hetskonsult med att välja
rätt produkter, installationer och driften. Men det är
knappast heller riskfritt.
– Det kan vara en
bra lösning men
det förutsätter att
man ändå har ett
hyfsat kunnande på
byrån så att man kan
ställa rätt krav på sin
leverantör.Annars är
risken att man får för
dålig säkerhet eller
överdriven säkerhet
som kostar för mycket.
AG N E L I N D B E R G ,

advokat på advokatbyrån Delphi och Per
Furberg, jur kand hos
Setterwalls bekräftar i
stort von Brauns riskanalys. De är förvånade och oroade över
många advokaters bristande säkerhetsrutiner.
LENNART RYDÉN
– Advokatverksamhet
har ett väldigt starkt författningsmässigt skydd, betonar Per
Furberg. Samtidigt åker företagshemligheter
och andra känsliga uppgifter över öppna oskyddade nät med någon sorts självklarhet. Det går
inte ihop. När man påtalar detta för klienter och
kolleger upplevs man som obekväm.
Agne Lindberg tvivlar på att de mindre byråerna anser sig ha råd att anlita IT-säkerhetskonsulter. Han hoppas i stället att Advokatsamfundet
ska ta den samordnande rollen, på samma sätt
som organisationen Svenskt Näringsliv gjort för
sina medlemmar.
– Advokatsamfundet borde ta fram en IT-policy för de mindre byråerna med riktlinjer om vilken säkerhetsnivå som är lämplig, anser Agne
Lindberg.
HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
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Så här skyddar du din byrå
Med ganska enkla medel och till en liten
kostnad kan du försäkra dig mot de vanligaste intrången som kan orsaka stor
skada i din dator.

säkerhetskopieringsprogram)
• åskskydd (ett kraftigt åskväder gör lätt
din dator obrukbar för kortare eller
längre tid).

FÖR DEN MINDRE BYRÅN.

EN STÖRRE BYRÅ BÖR DESS-

Här är Joakim von Brauns råd vad den
mindre advokatbyrån måste ha för att
hålla lägsta godtagbara säkerhetsnivå.
Det behöver inte kosta mer än någon
tusenlapp per år:
• antivirusprogram
• personlig brandvägg
• om fast uppkoppling till Internet ska
denna stängas av när man inte använder datorn
• gör säkerhetskopior regelbundet
(bränn ned på CD eller ordna egna

U TO M :

• ha en professionell brandvägg
• installera antivirusprogram som
administreras centralt, så att inte alla
medarbetare jobbar med datasäkerhet. Alla medarbetare bör dessutom få en personlig brandvägg
och antivirusprogram för hempc:n.
• om möjligt alltid kryptera e-posten.
Om mottagarna kan ta emot det så
bör det vara legio. ❖

Digital revolution
pågår på samfundet
Advokatsamfundet satsar kraftfullt på IT. Nu
har den stora satsningen på det datoriserade dokumenthanteringssystemet varit i
drift ett år med lyckat resultat.
en första januari 2001 sjösattes ett omfattande dokumenthanteringssystem
på Advokatsamfundet. Systemet innebär att alla inkommande handlingar, all daglig post
med omedelbar verkan skannas in i datasystemet, registreras och sparas efter en snillrik modell.
– Det har gått förvånansvärt bra.Vi har haft en del
justeringar och en del mindre problem i inledningsfasen, men nu har systemet justerats och
förfinats. Inte minst med hjälp av kansliets
personal, berättar Ulrika Forsberg, som organiserar IT-verksamheten
på Advokatsamfundet.

D

ULRIKA

FORSBERG

berättar att dokumenthanteringssystemet skapat en bättre struktur på
arbetet. Ärendena har
renodlats bland annat genom
särskilda dagboksblad till varje
ärende, vilket gör att man snabbt kan
få en översikt av ärendet. På så vis kan en
handläggare gå in och svara på en annan
handläggares ärende om denne är
sjuk.
– Handläggningen har blivit säkrare, effektivare och
samtidigt har vi
höjt servicegraden
till advokater och
allmänhet, säger
Ulrika Forsberg.

Ulrika Forsberg som understryker vikten av att Advokatsamfundet ligger långt fram i nyttjandet av IT.
Advokatkåren kan då tillgodogöra sig erfarenheterna
av nya tekniska landvinningar.
Ulrika Forsberg bedömer att just
tema / IT
datoriserade dokumenthanteREVOLUTIONEN
ringssystem är väl värda att satsa
på för såväl större som mindre
advokatbyråer.

-

S O M E T T L E D i Advokatsamfundets IT-satsning
fortsätter arbetet med att utveckla samfundets hemsida. Under 2001 har hemsidan flyttats från ett webbhotell till samfundet. Och från årsskiftet 2001-2002
är Mattias Jonason anställd som IT-assistent och arbetar bland annat med samfundets hemsida.
Med IT kan servicegraden höjas för medlemmar och
allmänhet, menar Ulrika Forsberg. Internet ökar möjligheten att snabbt få tillträde till kunskap. Dessutom
kan man med IT sänka kostnaderna, till exempel för
tryckning av publikationer och distribution. De regelbundna paketutskicken av handlingar till styrelsen,
disciplinnämnden, prövningsavdelningar har numer
ersatts av cd-utskick.

som går ut till samfundets
ledamöter är ett exempel på när IT kan förbättra
eftersom det med hjälp av IT blir möjligt att kontinuerligt uppdatera den.
Via hemsidan ska det bli möjligt att anmäla sig till
kurser. Det ska även gå att lämna uppgifter om namn
och adressändringar. Dessutom är tanken att lokalavdelningarna ska kunna uppdatera sina hemsidor själva.
Ulrika Forsberg berättar att hon ofta får frågor från
advokater som rör applikationer och IT-säkerhet.
– Det finns ett stort intresse och man vill veta vad
som är på gång för att kunna följa med utvecklingen,
säger hon.
TOM KNUTSON
O C H D E N M AT R I K E L

Säkerhetsgrupp följer IT-utvecklingen noga
Särskilt intresserad är
Advokatsamfundets
arbetsgrupp för IT-säkerhetsfrågor av elektroniska signaturer eftersom dessa är på väg att
etablera sig på allvar. Andra
företeelser som man bevakar noga är kryptering och
nätverkssäkerhetsfrågor.

nnu har varken kryptering eller elektroniska signaturer slagit igenom på bredare front och därför saknas det etablerade
standarder, säger advokat Stefan Bernhard, som
tillsammans med advokaterna Lars Perhard och
Per Schunnesson ingår i arbetsgruppen.
En fråga som gruppen diskuterar är om det
finns anledning att lämna rekommendationer
eller ställa minimikrav angående de tekniska installationerna hos advokaten, till exempel
brandväggar och antivirusskydd. Frågan är om
det finns anledning att ha några specifika krav på

Ä

just advokater. Inom EU pågår för närvarande
ett omfattande arbete som gäller säkerheten i
nätverk.
– Vi följer utvecklingen men vill först se vilka
resultat och standarder som utvecklas på olika
områden innan man kommer med konkreta förslag. Timingen är avgörande. Annars är det risk
att man kommer med en massa synpunkter som
i morgon är fullständigt överspelade på grund av
den tekniska utvecklingen, säger Stefan Bernhard.
>>>
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Tipsen som
gör dig
effektivare
– Gör klart rättsutredningen
REVOLUTIONEN eller boka flygbiljetterna på bussen på väg till jobbet! Datorn
ger otroliga möjligheter att jobba effektivare.

-

tema / IT

et säger Per Furberg, biträdande
jurist på Setterwalls i Göteborg
och med förflutet som domare
och expert i ett antal statliga IT-utredningar. Han har alltid med sig sin bärbara
dator och är förvånad över att så många
advokater ännu inte anammat den nya
tekniken.
– Det är ytterst en fråga om självbevaPer Furberg.
relsedrift. Man har helt enkelt varken
råd eller tid att låta bli att lära sig alla möjligheter.

D

tips som kan underlätta ditt arbete:
• Använd bara en bärbar dator (inte flera så att du till
slut inte vet i vilken dator som informationen finns). Se
till att ha datorn ordentligt krypterad om den skulle bli
stulen.
• Synkronisera materialet på den bärbara datorn med
en server, varje gång du kommer till din arbetsplats eller
stänger av din dator (funktionen portfölj eller offline-filer). Då finns aktuella filer alltid tillgängliga när den bärbara datorn finns med.Använd dockningsstation eller liknande för enkel uppkoppling.
• Använd e-postprogrammet fullt ut med kalender och
kontakter. Då kan sekreteraren, som får tillgång till detta,
alltid se dina bokningar (och även ges rätt att boka). Synkronisera kontakter med mobiltelefonen så finns alla telefonnummer även tillgängliga i mobiltelefonen.
• Ha Karnov och Infolex på datorns hårddisk så finns
alltid lagtexter, kommentarer, rättsfall och vissa lagmotiv
med mera tillgängliga på resan. Passa på att göra en preliminär rättsutredning på flyget.
• Lägg in länkar till de för senare år kompletta samlingarna av propositioner, SOU:er och DS som finns tillgängliga via riksdagens/regeringens webbsidor. De förarbeten
som inte finns direkt åtkomliga via Infolex (som redan
finns på hårddisken) kan tankas ned, ofta i word- eller
pdf-format
• Lägg in länkar och registrera för användning av till exempel biljettbokningar och kontroll av tider on-line.
• Sortera mallar och rättsutredningar med mera på ett strukturerat sätt på hårddisken så att nytt
material kan produceras direkt
på den plats där användaren befinner sig.
• Använd dikteringsprogram,
till exempel Philips Freespeach,
och tala in texten direkt i en word-fil.
HÄR ÄR NÅGRA
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Så jobbar
Väl investerade pengar
anser Norrlandsadvokat
Advokat Ulf Nordekvist arbetar med
affärsjuridik i Luleå med kunder i Norroch Västerbotten. På byrån arbetar två
jurister och en sekreterare, som sköter
bokföringen. Ulf Nordekvist har satsat
ambitiöst på IT och anser att det varit
mer än väl använda pengar.
lf Nordekvist startade advokatfirman för tre år sedan när han lämnade en större byrå. Han valde då att
satsa på ett eget nätverk med en server. På
firman används flera olika juridiska databaser,i första hand cd-romskivor.Juristerna har
tillgång till bärbar dator som de kan arbeta
med utanför kontoret. Ulf Nordekvist är en
varm IT-förespråkare och anser att fördelarna vida överstiger kostnaderna:
– IT-satsningarna är tidsbesparande och
gör det lättare att hantera ärenden mer professionellt. Mallar och förlagor sparar tid.
Om jag till exempel har ett tvistemål så kan
jag klicka mig in på den föregående inlagan,
ändra i texten och sedan sända iväg den,
säger han.
– Dessutom märker jag att vi med vår
ärendetyp kan sköta mycket av kontakterna
via e-post. Skulle man inte ha e-post skulle
kostnaderna för porto, papper, kuvert och
hanteringen öka.

U

ett datoriserat tidbokningssystem. Genom det har man kontroll på vad som görs, och man kan via personliga datoriserade fickalmanackor få tillgång till tider och uppdatera almanackorna
via datorn. Genom tillgång till varandras
kalendrar undviks dubbelbokningar.
Underhållet av byråns datorer och annan
utrustning sköts fortlöpande av specialister.
Ulf Nordekvist har däremot valt att inte sat- Advokat Ulf Nordekvist i
sa på en hemsida eftersom han anser att nyttan med en sådan för hans del är begränsad.
Byråns jurister har byggt upp en egen datarättsbank där de lagrar
framtagna mallar efter olika rättsområden.
I rättsbanken finns det som behövs som förlagor till stämningar eller andra inlagor eller mallar för till exempel avtal.Byrån har lagt upp
ett klientbibliotek på datorn där dokument i varje ärende lagras.Vissa viktigare handlingar skannas och läggs i det datoriserade systemet.

PÅ BYRÅN ANVÄNDS

inte av byrån för närvarande. De har inte
märkt att någon efterfrågat kryptering även om det inträffat att
någon klient i IT-branschen skickat krypterat material. Det har förekommit att e-post kommit fel och Ulf Nordekvist erinrar sig ett e-

K RY P T E R I N G A N V Ä N D S

PER NILSSON

fyra byråer med IT
Cederquist undviker den senaste
tekniken för att slippa bakslag
Advokatfirman Cederquist i Stockholm investerar kraftfullt i IT-lösningar men har som strategi att inte satsa
på de allra senaste IT-hjälpmedlen för
att slippa barnsjukdomar. En lyckad
strategi har det visat sig.
år övergripande strategi är att utnyttja tillgängliga IT-hjälpmedel
utan att för den skull pröva nymodigheter för deras egen skull. Vi har inte
för avsikt att vara banbrytande utan vi köper standardiserade programvaror så långt
som möjligt för att undvika barnsjukdomar, säger advokat Petter Wirell, partner
på Advokatfirman Cederquist i Stockholm.
På byrån arbetar för närvarande 41 jurister. Petter Wirell anser att man fått valuta
för sina IT-investeringar. Mest handlar det
om att juristernas arbete blivit effektivare
med IT.Vidare behöver de inte lika mycket stöd av sekreterare som tidigare. IT har
även fått till följd att – på gott och ont – arbetstempot ökat.

V

Luleå har satsat ambitiöst på IT.

postmeddelande från
en annan advokatbyrå som var avsett för
dennes huvudman.
Byrån har drabbats av virus via e-posten trots att de har virusprogram
och undviker att öppna e-post med konstig
text, obekant innehåll eller från okänd avsändare. Vid sådana situationer skickas e-postmeddelandet i papperskorgen direkt.
TOM KNUTSON

samt ’’konferenstema / IT
hub’’, d v s en nätREVOLUTIONEN
verksväxel där upp
till åtta bärbara datorer på ett enkelt sätt kan kopplas upp mot
nätverket
• hemsida, utlagd på webbhotell.
Advokat Lars Perhard partner på Cederquist,betonar vikten av att lägga fast en ITpolicy, vilket man har gjort på Cederquist.
Policyn bör inrymma allting från virusskydd, personalens hantering av e-post, i
vilken omfattning de anställda får installera program i sina datorer,samt till arbetsgivarens rätt att gå in och läsa personalens epost.
– Om den anställde använder arbetsgivarens utrustning för privata ärenden utsätts arbetsgivaren för en risk. Samtidigt
har arbetsgivaren ett ansvar för att säkra
verksamheten mot virus och intrång
m.m., som han måste leva upp till. Därför
kan man inte som anställd påräkna en
100-procentig integritet, säger Lars Perhard.
Rosita Thullbom berättar att utvecklingen av virus har varit explosionsartad.Vissa
dagar skickar hon upp till tre virusvarningar till de anställda. Flera gånger har okända
Internetanvändare skannat företagets ipadress i syfte att försöka ta sig in i företagets server. Brandväggen har dock effektivt stoppat sådana försök.

-

E N AV F Ö R E TAG E T S anställda, Rosita
Thullbom, tidigare sekreterare, arbetar på
heltid med Cederquists IT-verksamhet.
För tio år sedan lade hon cirka tio procent
av sin arbetstid på denna. Men i takt med
utvecklingen har hon fått lägga ner allt
mer tid på IT-frågorna.
I F R A M T I D E N KO M M E R Cederquist att
Följande viktigare IT-funktioner finns
fortsätta satsa på IT. Just nu införs ett nytt
hos Advokatfirman Cederquist:
ekonomisystem. Därefter väntar ett för• intranät
bättrat dokumenthanteringssystem. Man
• fast Internetförbindelse
ser stora möjligheter med en mer organi• brandvägg på server samt även i de
serad lagring av dokument och därmed
bärbara datorerna
ökad tillgång till mallar/exempel och
• virusskydd i samtliga datorer samt på
annan information. Det är dock angeläget
server
att implementera rutiner så att inte fel
• "webblocker" som förhindrar att
personer kommer åt dokumenten. Även
anställda surfar på "olämpliga"
för denna behörighet gäller den gamla
webbsidor
sanningen att en mall
• ekonomiär just en mall eller
system
kanske snarare ett
• biblioteksexempel. Ett fullt
system
utbyggt dokument• sammanträdeshanteringssystem
rum med IT-stöd,
ställer alltjämt stora
dataprojektor,
krav på kompetens
’’smartboard’’,
hos användarna.
d v s elektronisk
Lars Perhard, Rosita Thullbom och Petter
TOM KNUTSON
anteckningstavla,
Wirell.
>>>
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’’Gör IT-satsningen
ordentligt och fundera
över behoven’’

rat sätt. Och att hitta och
återvända till materialet på
ett enkelt vis.
Vinge har en omfattande ITpolicy med stort som smått och
där säkerhetsfrågorna har en
central roll. Där kan man bland
annat läsa om vilka lösenord som
är acceptabla, hur och vad man
får e-posta och hur den
bärbara datorn ska hanteras. Stöldrisken gör att man
inte får ha några andra ärenden på hårddisken än det man
jobbar med just då.

Advokatfirman Hammar i Uddevalla
har som en följd av omfattande ITsatsningar ökat effektiviteten samtidigt
som sekreterarna på sikt får mer avancerade arbetsuppgifter.
dvokatfirman
Hammar i UdREVOLUTIONEN
devalla med 5 jurister har en egen server, som
hanterar de administrativa programmen och de juridiska databaserna. Man är utrustad med brandvägg,
virusskydd, hemsida och e-post. Firman har ett avtal
med ett företag som sköter underhåll och uppdateringar av utrustningen. Flera av juristerna använder
regelbundet sina bärbara datorer för att arbeta hemifrån eller från andra platser. De kan då ansluta sig till
advokatfirmans server och få tillgång till klientmappar
och databaser. Man har inte någon övergripande ITpolicy utan i stället instruktioner för hur olika dagliga
rutinuppgifter ska skötas.

-

tema / IT

A

på advokatfirman Hammar ser
flera vinster med IT-investeringarna. Genom att bränna ner dokument på cd får man en rationell dokumenthantering. Tillgängligheten ökar eftersom det är
möjligt att gå in i varandras mappar i gemensamma
ärenden. Det är enklare att arbeta på distans.
– Dessutom blir man inte alls lika beroende av sekreteraren. Till bilden hör att de yngre juristerna ofta har
goda IT-kunskaper. På sikt räknar vi med att kunna
minska på sekreterarkostnaden och kunna använda
sekreterarna till mer kvalificerade uppgifter.
Hittills har man klarat sig från allvarligare attacker
från hackers eller virus. Då och då förekommer dock
virusvarningar. Jan Save bedömer att risken är liten för
att man ska utsättas för intrång i sin server.
– Det är få dokument som är riktigt känsliga. Advokater överdriver nog stöldrisken något men underskattar riskerna med virus och tekniska problem. Risken för informationsläckage är säkert väl så stor på traditionellt sätt.

A DVO K AT J A N S AV E

Jan Save sina
kolleger att investera i IT, men det ska inte ske utan
eftertanke:
– Gör det ordentligt, fuska inte. Fundera över behoven. Lägg mycket tid på att göra en kravspecifikation.
Utan den är man i underläge, begär en offert och håll
dig sedan till den.Var lyhörd för förslag till förändringar men begär då att dessa omformuleras i en ny offert.
Annars riskerar det att uppstå svarta hål där pengarna
rinner iväg.
Jan Save understryker att man verkligen ska utröna
vad man vill ha och rannsaka sina behov. Särskilt gäller
detta kommunikationen. De flesta klarar sig med
ADSL eller ISDN i stället för så kallad "fast lina" och
då blir det lägre kostnader.

U TA N T V E K A N R E KO M M E N D E R A R

TOM KNUTSON
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brandvägg mot Internet, virusskydd
som uppdateras automatiskt
varje dag på alla datorer och
servrar och säkerhetskopior som
förvaras externt i brandsäkra
skåp. Hemsidan ligger på webbhotell för att minimera risken för
ovälkomna besökare i nätverket.
Rutiner för e-postkommunikation finns också.
– Vi inhämtar alltid klientens
samtycke innan vi skickar känslig eller sekretessbelagd information. Ibland går det krypterat,
ibland som vanligt brev. Vi har
ambitionen att skicka krypterat i
ökad utsträckning men klienterna tycker ofta att det är besvärligt. När vi etablerar nya kontakter sänder vi dessutom alltid ett
testmail innan vi börjar skicka
skarpa dokument.
S J Ä LV K L A R H E T E R Ä R

Säkert och
beprövat
Vinges melodi
Säkra och beprövade lösningar är grunden i advokatbyrån Vinges IT-filosofi.
Byrån vill hålla sig långt framme jämfört med konkurrenterna men är försiktig med
att investera i nya oprövade
system.
inge har ett tiotal medarbetare som jobbar
med den dagliga servicen – en IT-chef i Stockholm och
driftsansvariga vid varje kontor.
Dokumenthanterings- och ekonomisystem, e-post och möjligheten att söka i databaser via
Internet är navet i Vinges ITfiering. Gemensamt intranet har
fått vänta i brist på tillräckligt
bra lösningar till rätt pris.
– En hög grad av IT är en nödvändighet för att driva den verksamhet vi gör. Vi hade inte varit
en av landets ledande byråer om
vi inte gjort de satsningar vi
gjort, säger advokat Olle Lindén,
Managing Partner vid Vinges
Göteborgskontor och IT-ansvarig för hela byrån.
– Mest betydelsefullt är vårt
dokumenthanteringssystem
med mallbankar
på olika rättsområden som gjort
det möjligt att
samla kunskap
på ett strukture- Olle Lindén.

V

RISKEN

FÖR

OBEHÖRIGA

intrång har hittills gjort att
byråns medarbetare inte har tillgång till nätverket när de befinner sig utanför huset. Till sommaren hoppas man dock på en
tillräckligt säker lösning. På gång
är också obligatorisk kryptering
av de bärbara datorerna, så att
obehöriga inte kommer åt information på hårddisken om
datorn blir stulen.
Hittills har dock Vinge varit
förskonade från större haverier
eller missöden. Tidredovisningssystemet har slutat fungera någon dag, virus har orsakat enstaka avbrott och en och annan dator har blivit stulen.
– Det svåraste är att behålla
stabiliteten i systemet när vi byter programvaror, säger Olle
Lindén. Det tvingas vi tyvärr
göra rätt ofta, utvecklingen går
med en rasande fart.
HANS HELLBERG

Få domen
via e-post
DET KAN BLI MÖJ-

för inblandade
parter, medier och allmänhet att beställa
hem enskilda domar
och andra handlingar
via e-post, enligt ett
förslag från Domstolsdatautredningen, rapporterar tidningen Från
Riksdag och Departement.
Utredningen, som
föreslår att domstolen
ska få ta betalt för tjänsten av allmänheten,
har utrett hur domstolar och nämnder ska
tillåtas hantera uppgifter i databaser. En
viktig del i arbetet har
varit att skapa tydliga
regler som är oberoende av teknik samtidigt
som den enskildes
integritet skyddas.
Läs mer: SOU 2001:
100. ❖

LIGT

Rapport från Lund
Arbetet med
Allmänna advokatmötet går
raskt framåt. Advokat Nils
Gårder från Lund, sekreterare
i södra avdelningen, deltar i
förberedelserna. Han kan nu
berätta om några av nyheterna med årets möte.
• Vilka arbetar med detta?
– Hela avdelningsstyrelsen och
ytterligare några arbetar med planeringen. Vi är uppdelade i arbetsgrupper.Varje grupp ansvarar
för en föreläsning, ett seminarium
eller de gemensamma arrangemangen. Vi har valt mycket olika
temata till exempel: ”Från privat
till publikt aktiebolag ” och ”Religionsfrihetens gränser”.
• Varför hålls mötet i Lund?
– Universitetet och andra vackra
och intressanta lokaler i absoluta
centrum blir platsen för överlägg-

ningarna. Akademiska Föreningen ger klassisk miljö för våra måltider.Allt, även hotellen, inom behagligt promenadavstånd ger avkoppling. Försommaren är rätt tid
att vistas i Lund. Det är ungefär
20 år sedan vi höll ett möte i Skåne, då var det i Helsingborg.
• Varför har ni en ny uppläggning?
– Vi tror att fler deltar om vi ger
mötet en tydligare anknytning till
den juridiska yrkesutövningen. Vi
tror också att vi får en bred anslutning av både ”affärsjurister” och
”humanjurister” om vi erbjuder
alternativa föreläsningar och seminarier. Jag vill passa på och påminna om att ett allmänt advokatmöte också är tillfället för avkoppling och umgänge.
• Vad händer på Advokatsamfundets hemsida med anledning av mötet?
– På samfundets hemsida läggs
det kontinuerligt ut ny information om Allmänna advokatmötet.

En stor nyhet är att det nu är möjligt att ta del av program och även
anmäla sig till mötets olika aktiviteter på hemsidan.
• Kommer endast advokater?
– Nej, advokatmötet är öppet
för alla advokater men också för
deras biträdande jurister. Jag tror
programmet är intressant även för
biträdande jurister.
• Vad är mötets syfte?
– Enligt
Advokatsamfundets
stadgar (§25) skall vi minst vart
tredje år samlas till ett allmänt advokatmöte då vi behandlar frågor
av betydelse för vår yrkesutövning och av allmänt juridiskt intresse. Jag ser detta som uttryck
för grundtanken att alla advokater
skall träffas och diskutera gemensamma angelägenheter. Jag inser
att inte alla kan delta men det är
viktigt att vi då och då har samlingar med mycket bred anslutning. Det fördjupar sammanhållningen och underlättar vardagen.
TOM KNUTSON

Halvsida
BrandEye
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Advokat på
Grönland
– en exklusiv sysselsättning
Att verka som advokat på Grönland är en exklusiv sysselsättning; världens
största ö har mycket få advokater. Arbetet präglas av att befolkningen är så
liten, och av de speciella rättstraditionerna i landet.

I

de grönländska tingsrätterna är både
domare och bisittare lekmän och brottsbalken innehåller inte straff eller påföljd.
Lagen anses vara en av världens mest humana, men stigande kriminalitet har lett
till krav om hårdare tag.
Advokatbyrån Wilhelm Malling & Co har lokaler i ett blåmålat trähus med utsikt mot hamnen i
Nuuk, Grönlands huvudstad. Genom fönstren
skymtar containrar, lagerlokaler och fraktbåtar,
som vittnar om landets totala beroende av sjöfarten.
Advokatbyrån drivs och ägs av den danske advokaten Wilhelm Malling, och består av tio medarbetare, varav fem är advokater. Jämfört med
Färöarna, som liksom Grönland är ett självstyre
inom den danska så kallade riksgemenskapen,
har landet mycket få advokater. Förutom Wilhelm Malling & Co finns det bara ytterligare två
advokatbyråer i Nuuk, och en enskild advokat
som är verksam på Sydgrönland.
kom till Grönland 1986,
och efter två år på en av de dåvarande byråerna i
Nuuk startade han eget. Arbetet liknar advokatarbete på de flesta andra håll i världen, tycker
han, även om befolkningens storlek – Grönland
har 56 000 invånare – sätter sin speciella prägel
på verksamheten.
– Allt påverkas av att det är ett så litet system.
Som advokat på Grönland har man mer personliga relationer till människor, både klienter och
myndigheter. Beslut genomförs mycket snabbt,
och man är närmre beslutsfattarna.
Grönland har en mycket omfattande offentlig
sektor, och en stor del av advokatbyråns arbete
består av uppgifter för självstyret och kommunerna.
– Trots att vi är en relativt liten byrå får vi uppdrag av de största företagen i landet. Ibland deltar
vi i regeringsmöten eller sammanträden i kommunstyrelsen, när vi exempelvis presenterar en
utredning, säger Wilhelm Malling.
Grönland är en självstyrande del av det danska
riket med vittgående egna befogenheter, men
rättsväsende, polis och kriminalvård sorterar
fortfarande under det danska justititeministeriWILHELM MALLING

Advokaterna Wilhelm
Malling, till vänster,
och Finn Meinel
arbetar på en av de
få advokatbyråerna i
Nuuk. De flesta advokater som kommer
till Grönland är bara
på genomresa och
återvänder hem efter
ett par tre år, men
Wilhelm Malling och
Finn Meinel är fast
förankrade i den
grönländska huvudstaden.
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et. Lagstiftningen är starkt influerad av den danska, men de grönländska brotts- och rättegångsbalkarna skiljer sig på avgörande punkter från
sina danska motsvarigheter.
I den lägsta rättsliga instansen, de s k kretsrätterna (motsvarigheten till de svenska tingsrätterna), är domare och bisittare förtroendevalda lekmän, medan åklagarfunktionen sköts av polisen.
Det är först när ett mål kommer upp i hovrätten,
Grönlands Landsret, som den åtalade möter juridiskt utbildade domare, åklagare och försvarsadvokater,vilket sannolikt är en av förklaringarna
till det begränsade antalet advokater i landet.
kriminallagstiftningen
har gjort sig känd som en av världens mest humana. Lagen omfattar inte straff eller påföljd, men
ger domstolarna möjlighet att välja mellan en rad
åtgärder som syftar till att få den dömde att avstå
från fortsatt kriminalitet. Kretsrätterna förutsätts ha personlig kännedom om de åtalade, och
lagen lägger stor vikt vid individuella hänsyn och
återanpassning, vilket bland annat yttrar sig i att
det inte finns några fängelser i landet. I stället har
man öppna anstalter, där internerna arbetar på
vanliga arbetsplatser ute i samhället medan de

DEN GRÖNLÄNDSKA

Grönland är en

avtjänar sina domar. De allra grövsta brottslingarna, som anses samhällsfarliga, skickas
till sluten anstalt i Danmark på obestämd tid.
Lagen infördes i början på 1950-talet, efter
det att en dansk juristgrupp rest runt i landet
får att studera de värderingar och traditioner
som låg till grund för grönländskt rättstänkande. Sedan dess har det grönländska samhället dock genomgått en hastig och radikal
förändring, från primitivt fångst- och jägarsamhälle till centraliserat industrisamhälle,
vilket bland annat medfört kraftigt stigande
brottslighet. Det har i sin tur lett till krav om
hårdare straff, något som Wilhem Malling
menar redan har införts till viss del.
– Det är en illusion att tro att domstolarna
längre tar individuella hänsyn och har personlig kännedom om människorna de dömer. Nu dömer man efter straffsatslistor som
utarbetats av Grönlands Landsret och åklagarmyndigheten i nära samarbete.
– Personligen tycker jag det är beklagligt,
och ett stort nederlag för det grönländska
rättsväsendet. Det ursprungliga systemet har
många positiva sidor. Att i högre grad börja
straffa folk med frihetsberövande, tror jag är

självstyrande del av
främmande för grönländskt
grönländsk personal, säger Finn
det danska riket
tänkesätt.
Meinel.
med vittgående egna
Som svar på den växande kriHan är 33 år gammal och den
befogenheter, men
tiken av kriminallagstiftningende
grönländske advokaten på
rättsväsende, polis
en, har den danska regeringen
Grönland, resten är danskar. Finn
och kriminalvård
och det grönländska hjemmeMeinels pappa är dansk och
sorterar fortfarande
styret utsett en kommission,
mamman grönländska, han är
under det danska
som fått till uppgift att gå igefödd och uppvuxen i Nuuk men
justititeministeriet.
nom och utvärdera hela det
utbildad i Danmark. Som många
grönländska rättsväsendet. Till
andra grönländare med blandad
våren väntas den bli färdig med sitt arbete,
bakgrund har han danska som modersmål,
men vissa reformer har redan genomförts,
och talar bara grönländska till husbehov.
som t ex bättre utbildning för lekmännen i
Finn Meinel är inte den ende grönländare
kretsrätterna.
som arbetar som advokat; han har några
landsmän som blivit kvar i Danmark efter
avslutade juriststudier. För egen del har han
W I L H E L M M A L L I N G S KO L L E G A Finn
dock hela tiden varit fast besluten att återMeinel, anser att lekmannasystemet är det
vända till Grönland.
bästa tänkbara, i ett land med spridd bebyg– Jag kan inte tänka mig något annat. Och
gelse och låg utbildningsnivå bland den
det är flera grönländska jurister på väg upp
inhemska befolkningen.
genom utbildningssystemet, så även om det
– Om det fanns tillräckligt många juristutgår långsamt kommer språksituationen att
bildade grönländare tror jag systemet skulle
ändras så småningom, också på advokatbyråändras, men det gör det långt ifrån. Om vi
erna, säger Finn Meinel.
håller fast vid nuvarande utbildningstakt
kommer det att ta mycket lång tid innan vi
MALIN BRING
kan besätta juristtjänsterna i landet med
Text och bilder
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Uppenbarhetsrekvisitet i RF och Europakonventionen

”En illa tillredd sås som
Att inhemska domstolar och
andra myndigheter ibland
inte har något annat val än
att tillämpa entydig inhemsk
lag på ett visst
DEBATT sätt, förtar
inte staternas
skyldigheter
enligt Europakonventionen.
Detta framgår bland annat
explicit av det relativt färska
avgörandet i Thlimmenos. Att
det förhåller sig så är föga
förvånande med beaktande
av att rättigheterna i
Konventionen skall vara
praktiska och effektiva – i
motsats till teoretiska och
illusoriska – redan på det
inhemska planet. Fråga är
emellertid hur detta ställer
sig till den i Sverige förhärskande inställningen.

S

akomständigheterna i
Thlimmenos mot Grekland (dom den 6 april

2000) var i korthet följande.
Klaganden tillhörde Jehovas
vittnen och hade under värnplikten fällts för lydnadsbrott till
fängelse, eftersom han vägrat
bära uniform. Han utbildade sig
senare i livet till revisor, men förvägrades inträde i det grekiska
revisorssamfundet.Av entydig
inhemsk lagstiftning framgick
att den som fällts för brott - i
princip av slag det än månde
vara - inte kunde komma ifråga
för bl.a. revisorsyrket.
Den grekiska regeringen försvarade sig med att de inhemska
myndigheterna enligt intern rätt
inte hade något annat val än att
vägra inträde, men argumentet
underkändes således av Domstolen. Europadomstolen fann
att den interna lagstiftningen på
området utgjorde ett brott mot
diskrimineringsförbudet i artikel 14 (i kombination med religionsfriheten i artikel 9).
ju diskrimineringsförbudet att ungefärligen lika fall skall behandlas
lika. I Thlimmenos slog emellertid Domstolen fast att även
olika fall skall behandlas olika.

FRÄMST INNEBÄR

90x100
Tryti
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Detta var en helt ny tolkning av
innehållet i diskrimineringsförbudet. Domstolen fann i fallet
att det förelåg en skyldighet att
olikbehandla dem som var fällda för gärningar som inte utvisade sådan oärlighet att det
kunde underminera den dömdes möjlighet att utöva revisorsyrket, gentemot dem som
genom sina gärningar hade visat
på sådan oärlighet. Olikbehandlingen skulle således
bestå i att den senare – men
inte den förra – kategorin
kunde vägras inträde.Att detta
utgjorde gällande konventionsrätt kan knappast ha framstått
som uppenbart för de grekiska
myndigheterna- inte minst med
beaktande av att Domstolen
uttalade det för första gången.
Det fanns således inte något
klart stöd för detta i
Europadomstolens praxis vid
tillfället då de grekiska myndigheterna tog beslut i frågan.
VA D G Ö R D Å S V E N S K A

domstolar då det inte finns
”klart stöd” för en viss ståndpunkt i konventionspraxis?
Den svenska hållningen avseende den inhemska tillämpningen
av konventionen är att det i första hand skall ankomma på lagstiftaren att tillse att den svenska rättsordningen uppfyller
Europakonventionens krav, vilket bland annat framgår av förarbetena till inkorporeringslagen (prop 1993/94:117). Detta
är ett uttryck för ”den svenska
traditionella balansen mellan
den lagstiftande och dömande
makten”. Rättstillämparen skall
vara försiktig när det gäller att
tolka konventionsrätten. En
framstående domare på området har t.o.m. beskrivit det som
att lagstiftaren har bakbundit
rättstillämpningen.
Uppenbarhetsrekvisitet i RF
11 kap 14 § är väl kanske det
främsta instrumentet för att
uppnå nämnda återhållsamhet.
I konventionshänseende innebär detta ju att en inhemsk lag
eller förordning enbart får åsidosättas om det framstår som

uppenbart att en tillämpning av
den inhemska regeln skulle innebära ett konventionsbrott.
Detta trots att det också i förarbetena nämns att Konventionen
genom inkorporeringen skulle
få full rättsverkan här i landet
(se även min artikel i ADVOKATEN 2001 nr 3, s 20). Nu
hänför sig svenska domstolar
sällan uttryckligen till uppenbarhetsrekvisitet, vilket möjligen indikerar att domare känner
sig obekväma med rekvisitet.
Mig veterligt utgör RH 1995:85
det enda refererade lagakraftvunna mål efter inkorporeringen där sista instans uttryckligen
hänfört sig till rekvisitet (I målet
var fråga om huruvida avsaknaden i svensk rätt av möjligheten
att föra en positiv faderskapstalan, strider mot rätten till familjeliv i artikel 8. Så är sannolikt
fallet. Hovrätten fann det dock
inte uppenbart). Men rekvisitet
tillämpas implicit i praktiken,
även i mål från de högsta instanserna.
I exempelvis NJA 2000 s 622
(om dubbelbestraffning för felaktiga uppgifter i deklaration
som medfört såväl fängelse som
skattetillägg) – uttalade HD att
det bör krävas ”ett klart stöd” i
Europadomstolens praxis för
att underkänna den ordning
som gäller enligt intern rätt. I
målet gick HD därtill uttryckligen emot den ståndpunkt som
framhållits i de tyngsta av all
engelskspråkig doktrin på Konventionens område (Harris m fl,
samt van Dijk m fl. Flertalet av
författarna är verksamma i
Domstolen eller har ett förflutet i något av Strasbourgorganen) och som därtill följer
av konventionsrättsliga tolkningsprinciper samt vanligt sunt
förnuft (med HD:s tolkning
skulle i princip förbudet mot
dubbelbestraffning i Konventionen bli verkningslöst).
I RÅ 1995 ref 58 (det sk Stallknecht-målet om rätt till domstolsprövning) fann Regeringsrätten att det fanns omständigheter som i viss mån talade för
en av klaganden åberopad inne-

Censeo ergo sum

skär sig”
börd av konventionsrätten.
Regeringsrätten fann dock att
några säkra uttalanden inte lät
sig göras, varför åberopandet
underkändes (den svenska regeringen nödgades senare att förlika målet i Strasbourg). I RÅ
2000 ref 66 (det s k Volvomålet) fann Regeringsrätten att
skattetillägg förvisso utgör ett
straff i konventionens mening,
men fann ändå att systemet inte
stred mot konventionen på någon enda punkt. Det finns inte
utrymme här för en närmare
diskussion om målet, men enligt min uppfattning tillämpade
Regeringsrätten principen
”hellre fälla än fria”, trots att den
funnit att skattetillägget utgjorde ett straff. Den fann även att
äganderättsstadgandet och proportionalitetsprincipen i Konventionen inte ens är tillämplig
på sanktionsavgifter. Det kan
med närmast absolut säkerhet
konstateras att den senare slutsatsen av Regeringsrätten är direkt felaktig.
D E T F Ö R E FA L L E R O C K S Å

som att svenska domstolar med
vissa undantag in i det längsta på ett eller ett annat sätt - försöker undvika eller ”skriva bort”
konventionsaspekter, kanske
med den tysta motiveringen att
”det är lagstiftarens sak”. Men
alla praktiserande jurister vet
att det är en ren illusion att tro
att lagstiftaren genom abstrakt
normgivning skulle kunna förutse alla upptänkliga situationer. Det är helt enkelt inte juridiskt tekniskt möjligt att enbart
genom lagstiftning - utan en
relativt konventionsvänlig praktisk tillämpning i domstolar tillse att enskildas rättigheter
inte kränks; detta särskilt som
Europadomstolen sällan avger
helt entydiga och klara domar.
Den svenska hållningen medför alltjämt att Sverige i olika
hänseenden riskerar att balansera på och överträda gränsen för
vad som är tillåtligt enligt Konventionen. (Att vi inte bör ligga
på denna gräns har uttalats från
åtminstone ett ”officiellt” håll,

se Skattetilläggsutredningen
med justitierådet Johan Munck
i spetsen, SOU 2001:25, exempelvis s 185 och 215). Den numera klassiska beskrivningen av
professor Bernitz av inkorporeringen som en ”halvmesyr” (JT
1994/95 s 259) framstår närmast som en underdrift.
I PRAKTIKEN SÄGER

Thlimmenos – ensamt eller
sammantaget med det effektivitetskrav som Europadomstolen har uppställt i praxis
avseende rättighetsskyddet på
inhemskt plan – att rättigheterna i konventionen skall vinna
företräde framför interna regler
även då det inte finns ett entydigt stöd i Europadomstolens
praxis; ergo in dubio pro
Konventionen. Svenska domstolar gör ju inte halt om de inte
finner entydigt stöd i den inhemska rättsordningen. I stället
känner sig då domstolarna fria
att gå vidare och göra en självständig tolkning med stöd av
samtliga erkända tolkningsdata
och tolkningsmetoder. Men så
sker inte när det gäller konventionsrätten och ibland tangerar
det svenska förhållningssättet
deni de justice (d v s när ”lagens
bokstav” är dunkel och otydlig
vägrar domstolarna i praktiken
att döma). Den ovan redovisade svenska hållningen och innehållet i konventionsförpliktelserna skär sig således som en illa
tillredd sås.
JAN SÖDERGREN

Att finnas till kan måhända upplevas som en filosofisk
eller nämare bestämt existensiell fråga. Spörsmålet kring
varats förutsättningar och villkor är emellertid också en
juridisk, särskilt en processrättslig, fråga.

E

xistensen bör nämligen vara en naturlig
förutsättning för möjligheten att, i någon form,
uppträda i rättegång. Inte
desto mindre förekommer
fall där nöden tillskapar återfall i liv för den som inte längre finns.
Som bekant uppstår ett tidigare avvecklat dödsbo utan
större åthävor genom att ny
skuld eller tillgång yppas. På
samma sätt har det ansetts
möjligt för utdöda bolag eller
konkursbon (NJA 1998:608,
NJA 2000: 14 m fl) att återuppstå när ingen annan lösning står till buds.
plägat
klaga över ett alltför gammalmodigt rättsväsende, en
senfärdig rättsutveckling, en
konservativ rättsstat, eller
alltför otidsenliga rättsliga
fundament såsom språket
eller rättegångsförfarandet,
ges nu möjlighet att ompröva
sina tidigare synpunkter.
Genom nya beslut tar
Högsta Domstolen modigt
klivet in i cyber space – den
virtuella värld, där återspeglingen av mänskligt liv synes
verklig, men ändå inte är
äkta, och där deltagande rollfigurer ges oanade förmågor,
såsom omätbar styrka eller
oändligt liv.
Genom två avgöranden, beslut 2001-06-29 i mål nr
Ö 2021-01 och beslut 200111-12 i mål nr Ö 2763 har
Högsta Domstolen, som saken skulle kunna uppfattas,
tagit steget till en modernare
rättsuppfattning och därigenom tillskapat möjligheter
för icke-existenser till fortsatt
aktivt liv.
I det förra fallet rörde det
sig om ett upplöst bolag, som
några år efter sitt frånfälle
vidtog rättshandling genom
att pantsätta pantbrev i fas-

DEN SOM TIDIGARE

tighet. Oaktat att bolaget, vid
rättshandDEBATT
lingstillfället,
inte längre
fanns, godkände Högsta Domstolen åtgärden med motiveringen att
även bolagsmannen, så sent
som strax före det att ärendet
prövades i Högsta Domstolen, själv levt i föreställningen
att bolaget fanns till.
I det senare fallet rörde det
sig om en icke existerande
stiftelse, som hade bankkonton placerade i aktier och, såsom skattesubjekt, lämnade
självdeklarationer. Högsta
Domstolen fann emellertid i
sitt beslut att stiftelsen visserligen inte fanns och att en
mot stiftelsen riktad talan
därför bort avvisas, men att
stiftelsen likväl, för att inte
riskera att lida rättsförlust i
den värld där den inte fanns,
ägde få sig tilldömd rättegångskostnadsersättning. Såvitt beslutet gick att förstå
överlämnades åt senare rättstillämpning att pröva hur en
sådan, till förmån för stiftelsen, utdömd rättegångskostnadsersättning skulle kunna
inkrävas av den som inte
fanns.
O M D E S S A K L I V framåt
kommer att föranleda lagstiftningsarbete och krav på
harmonisering med övriga
nationer inom den europeiska gemenskapen överstiger
min bedömningsförmåga.
Det är väl dock inte otroligt
eftersom det sannolikt finns
fler icke-existenser, som nu,
ehuru sitt handikapp, ser nya
möjligheter till fortsatt liv.
Inte minst ur demokratisynpunkt synes det rimligt att
hörsamma alltfler personers
önskan att inte behöva vila i
frid.

CARL SKARBORG

ADVOKATEN

#2 •

2002

25

"Pengar äro nog bra,

men

E

len, gick hårt fram och hävdade
fter fyra års träget arbete i Amebland annat att Emil använt en amerika, med en sparad slant i fickan,
rikansk batong, försedd med blyåtervände år 1910 smeden Johan
kulor. Något bevis på detta kunde
Emil Pettersson-Larsson, kallad
Nyman inte prestera.
Sme-Emil, till Marsjö, ett litet
Han var en åklagare som ansåg att
bysamhälle inom Västra
alla häktade var skyldiga och endast
Vingåkers socken. Hans förKULTUR äldrar behövde hjälp och lagens strängaste straff kunde tilllämpas. Även i denna uppmärksamSme-Emil tänkte sig att
made rättegång fälldes Sme-Emil
stanna kvar i bygden, men
mot sitt nekande och dömdes till
efter att två gånger ha utsatts för slagsmål
straffarbete i tre år och skadestånd
från avundsjuka "torpare" där han mot sitt
på 8 000 kr till slaktare Gustafsson.
nekande blev dömd, och de enligt hans
Landsfiskal Nyman blev förargad
mening överfallande pojkarna gick fria, tröttdå Sme-Emil inte betalade det utnade han på svensk rättvisa och återvände till
mätta skadeståndet. Nyman var
Amerika sedan han sålt föräldrarnas gård och
även exekutor och fick
tryggat deras ålderdom. Sex år
fullmakt av Gustafsson
senare fick han illavarslande
Sju månader
att utmäta det tillgodonyheter hemifrån. Gården, där
efter Sme-Emils havande som Sme-Emil
föräldrarna bodde kvar på unpå bank, pengar
dantag, var såld till slaktaren
hemkomst från hade
som Sme-Emil under
Gustafsson, en gammal antaAmerika utsvett och möda sparat
gonist till familjen, och han
ihop under sin Amerikabehandlade dem illa. Gustafsbröt en kväll i
vistelse. Det
fanns
son blev inte glad över SmeEmils återkomst.
september 1919 13600 kr i Örebro Folkbank och denna rätt inett slagsmål . . .
ropade Gustafsson på
S J U M Å N A D E R E F T E R Smeexekutivauktion för 70
Emils hemkomst, en tid av
kr. Likaledes inropade
sneda blickar och gliringar,
Nyman rätten till Larssons förälutbröt en kväll i september 1919, på gårdsdraarv på 2 000 kr.Han köpte dispoplanen mellan Gustafssons hus och Smesitionsrätten för 65 kr och fick alltså
Emils stuga, ett slagsmål mellan Gustafsson,
ut nära 16 000 kr för en insats på
stärkt av tre kamraters närvaro och deltagan135 kr. En bra affär för Nyman medde, och Sme-Emil. Smeden var stark och de
an Sme-Emil satt ovetande och
andra fick skamset lämna bataljplatsen.
maktlös i sin cell på Långholmen.
Tidigt nästa morgon fick Sme-Emil besök av
Samtidigt försökte Nyman få Smelandsfiskalen, Nyman, som lät anhålla och
Emil utvisad ur landet, föregivande att han
häkta honom. Gustafsson gjorde gällande att
var en lömsk och hämdgirig natur. Nymans
Sme-Emil misshandlat honom så svårt att ett
yrkande avvisades men han gav sig inte. Han
öga måste opereras bort. Det blev rätteförsökte få Sme-Emil internerad som sinnesgångsförhandlingar, och Sme-Emil, som
sjuk. Ej heller detta lyckades.
ensam kämpat mot fyra motståndare, åberoSme-Emil var nu en bedrövad man, ansåg
pade nödvärnsrätt och att en trädgren kunde
sig helt oskyldig, dömd för tre misshandelsha åstadkommit ögonskadan.
fall. Han blev helt förblindad och tog ut
Sme-Emil biträddes vid rättegångstillfället
stämning på de personer som han ansåg hade
av häradshövding Axel Carlson, känd från
förföljt honom. Erfarna jurister, häradshövförsvaret av italienarna Jacconelli och Valending Carlson bland andra,avrådde honom att
te (Hammarbymordet). Nyman, landsfiska-
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ta ut stämning på Nyman för falskt åtal. Då
uppsökte han domsagan i Oppunda, där en
ung notarie hjälpte honom med stämningsansökan mot Nyman. Det blev kalabalik i
rättssalen, Sme-Emil kallade Nyman för tjuv
och menedare.
Hugo Lindberg, som
engagerat sig i målet, kände starkt för SmeEmil Larsson. Framför allt var han upprörd
över Nymans framfart och imponerad av

E N U N G J U R I S T,

rättvisa är bättre"
rättvist sinnelag. Marsjödramat är en grotesk
Sme-Emils försök att få upprättelse.
fulländning av en statskonst vars principer
Yrkandet mot Nyman från Sme-Emil var
kringsväva oss på många sätt."
hopplöst. Samme notarie som hjälpt till med
Advokat Hugo Lindberg arbetade under tistämningsansökan skrev i domen att
den med en resningsansökan om det gamla
’’Larsson måste ha insett att det av honom
gruffet från 1919 där Gustafsson förlorade
väckta målet var orättmätigt’’. Sme-Emil
sitt öga. Nu var opinionen helt på
dömdes ånyo till straffarbete,
Sme-Emils sida, advokat Lindberg
denna gång till ett år och två
Mörkret var
möttes av hurrarop när han besökmånader. Mörkret var totalt
totalt för Emil te Marsjö.
för Emil Larsson från Marsjö.
Men nu började pressen
Larsson – men Nya utredningar gjordes av Hugo
Lindberg och hans medhjälpare,
intressera sig för hans öde.
nu började
skisser upprättades över det aktuFackföreningar, ideella orella gårdsområdet varvid särskild
ganisationer och jurister börpressen
vikt fästes vid där befintliga träd.
jade förstå att detta var en juintressera sig
Målet tas upp igen vid Oppunda
ridisk rättsskandal. Pengar
Häradsrätt den 17 januari 1927.
samlades in, kända männisför
hans
öde.
.
.
Det blev ett enormt pressuppkor engagerade sig för hans
båd, själva handläggningen till och
sak. Albert Engström skrev
med filmades, något unikt vid denna tid.
att ”Nyman har enligt Emils mening fungerat
100 000-tals människor följde förhandlingi orättvisans tjänst, icke i rättvisans’’. På minen genom pressen. Bland åhörarna befann sig
dre än 14 dagar har 15 000 kr insamlats åt
även Albert Engström med sitt ritblock, och
Larsson. Över denna gåva har han blivit rörd,
landsfiskal Nyman, som privatman. Slaktare
men han reflekterar samtidigt: "Pengar äro
Gustafsson biträddes av Axel Carlsons son
nog bra, men rättvisa är bättre".” BorgmästaEinar van de Velde. Hugo Lindberg argure Carl Lindhagen yttrade bland annat "att
menterade skickligt för Larssons sak, Smeman bör fordra av domare och åklagare ett

Emil vidhöll sin första berättelse, han var
oskyldig och hade handlat i nödvärn. Den 14
juni 1927 meddelades domen: Larsson hade
visserligen nödvärnsrätt, men har använt
större våld än nöden krävde. Han dömdes till
ett års straffarbete, som ansågs till fullo verkställt. Skadeståndet till Gustafsson jämkades
från 8 000 till 3 000 kr. Målet överklagades
till hovrätten, som utdömde 15 månaders
straffarbete, redan verkställt, och som höjde
skadeståndet till 8230 kr.

KULTUR

kom
Högsta Domstolens avgörande besked: Här fastställdes
strafftiden till 15 månader,men skadeståndet
fick Larsson åter prutat till 5 000 kr. SmeEmil kom aldrig över motgångarna i domstolen. Aversionen mot domare, åklagare och
advokater flammade ånyo upp. Han gjorde
sig till ovän med advokat Hugo Lindberg,
vars förtjänst det var att han över huvud taget
fick resning. Han vände sig till obskyra sakförare, började ge ut pamfletter där han smädade samtliga ämbetsmän och sina ärkefiender
Gustafsson och Nyman. Denne en gång så
reslige kraftkarl var nu knäckt såväl fysiskt
som psykiskt. Han hängav sig åt grubblerier
och intogs på Sundby Sinnessjukhus där han
avled 1954, enligt folkopinionen utan att full
rättvisa hade blivit skipad.
D E N 2 2 J A N UA R I 1 9 2 9
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Boka in årets Advokatgolf
Golfsäsongen rycker närmare och med den
kommer årets upplaga av Advokatgolfen.
Till 2002 års tävling hälsas alla nya och
gamla deltagare välkomna som vill vara med
och göra Advokatgolfen till årets mest minnesvärda händelse inom advokatidrotten
(kanske inom advokatverksamheten överhuvudtaget).

Snart är det dags att börja träna på putten igen.

B

oka därför redan nu in den 29-31
augusti 2002, då årets advokatgolf kommer att avgöras på klassisk mark i Båstad med förträfflig inkvartering på nyrenoverade Hotel Skansen.
Separat inbjudan kommer att skickas ut
under våren.
Vår huvudsponsor, The Leading Hotels of the World, fortsätter sitt samarbete med oss och de som undrar om förstapriset är något att kämpa för kan ju fråga
Clara Tengbom hur hon hade det i Rom!
2001 års advokatgolfmästare korades
den 31 augusti 2001 på Ekerum Golfklubb på Öland. I vanlig ordning överträffade många av deltagarna sig själva
och presterade lysande resultat. Starkast
lysande bland advokaterna var Clara
Tengbom som med 58 poäng vann
huvudtävlingen över 27 hål om Kurt
Sjölanders vandringspris. Odyltävlingen
över 18 hål om Christine Wahlgrens
vandringspris vanns av Ulla Ericson med
34 p.
Scratchtävlingen om "Advokaten Bertil Josefssons minne" vanns opassande

nog av Bertil Josefsson själv. Denna seger
får till följd att Bertil för alltid (och till
hustruns förtvivlan) behåller det "vackra" vandringspriset. Som lök på laxen får
Bertil nu sätta upp ett nytt vandringspris
till 2002 års tävling. Bertil Josefsson vann
dessutom skidgolfpriset, d.v.s. kombinationstävlingen slalom/golf (!). Som om
detta inte var nog var Bertil dessutom
mest pricksäker, det vill säga vinnare av
priset för närmast hål, då han lyckades
hamna 1,41 m från flaggan på 10:e hålet.
Bäst sikte bland odylerna hade Ulla
Kragh Munck. Starkast armar bland advokaterna hade Ann Bark som slog längsta driven. Motsvarande vinnare på odylsidan var Carin Bergfeldt.
Det kan tilläggas att tävlingsledningen
har beslutat att om Bertil Josefsson vinner lika många tävlingsmoment i årets
tävling kommer han automatiskt att ta
över arrangörskapet för fem år framåt.
JOHAN SARVIK
MATS MOLANDER
CHARLOTTA OLIN

Nytt om namn
A DVO K AT C L A E S B E Y E R har utsetts
till ordförande i Institutet mot mutor.
CARL-HENRIK EHRENKRONA,
hovrättsråd, blir ny rättschef i
Utrikesdepartementet. Han är i dag
ordförande i Utlänningsnämnden.
HELÉN ANDERSSON OCH HANS-

har utnämnts till
nya hovrättsråd i Hovrätten över Skåne
och Blekinge.
E R I K RO M E L I N G

C H A R L OT T E A LV S I N G , A N N A

och S V E N
är nya hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm.
J A N K Ä L L M A N är ny rådman vid
Mariestads tingsrätt och länsrätten i
Mariestad.
J O E N M O R A L E S har utnämnts till
miljöråd i Vänersborgs tingsrätt.
L E I F G Ä V E RT H och G E R H A R D
G A M M E R har utnämnts till kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning vid Kammarrätten i Stockholm.
AU D S J Ö K V I S T och A S T R I D E K E
är också nya kammarrättsråd vid
samma domstol.
G U N N A R L A R S S O N har anställts
som lagman i Kristinehamns tingsrätt.
C A R L - E R L I N G H A L L D I N har
anställts som rådman i samma
tingsrätt. ❖
N Y G R E N M A L M E N F E LT

Pettersson
110 x 130
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JÖNSSON

Läs om juridik på burk och diskriminering
Bengtsson,Bertil
Miljöbalkens återverkningar
Stockholm. Norstedts Juridik. 2001. 232 s.
(Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning,
CLXXV.)
Bernitz,Ulf m.fl
Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens
7 uppl. Stockholm. Handelsbolaget
Immateriellt Rättsskydd i Stockholm. 2001.
335 s.
Blomquist,Lena
Juridik på burk – Juridiska
informationsdatabaser
– uppbyggnad och sökning
Stockholm. Jure. 2000. 131 s.
Dahlström,Nilsson & Westerlund
Brott & Påföljder
Stockholm. Bruuns bokförlag. 2001. 486 s.
Roth, P.M., red.
European Community Law
of Competition
Bellamy & Child.5 uppl. London. Sweet &
Maxwell. 2001. 1339 s.
Roth, P.M., red.
European Community Law of
Competition
Bellamy & Child. Appendices.5 uppl. London.
Sweet & Maxwell. 2001. 842 s.
Gorton,Lars,red.
Fyra kommersiellrättsliga uppsatser
Lund. Juridiska Fakulteten vid Lunds
Universitet. 2001. 49 s. (Johansson,AnnaKarin, Separationsrätt vid överlåtelse med
återtagandeförbehåll och vid kommission;
Olofsson,Anna, Finansiell leasing; Rappe,

Cecilia, Insiderlagen; Sjöman, Erik,
Kontraktsbrott vid licensiering av
immaterialrätt.
Garde, Peter, Larsen, Claus
& Pedersen,Bjarne
Dommeren i det 20. århundrede
Köpenhamn. Jurist- og Økonomforbundets
Forlag. 2000. 804 s.
God man eller förvaltare.
En praktisk handbok Stockholm.
Natur och Kultur. 2001. 120 s.
Granhag,Pär Anders
Vittnespsykologi
Lund. Studentlitteratur. 2001. 153 s.
Hækkerup,Nick
Control & Sanctions in the EU Law
Köpenhamn. DJØF Publishing. 2001. 374 s.
Internationella handelskammarens
skiljedomsregler
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2001.
188 s. Med kommentar av Hjerner, Lars A.E.,
Jarvin, Sigvard, Bagner, Hans.
Larsson,Nils;Synnergren,Stieg
Jaktarrende.
Om upplåtelse av rätt att jaga
Stockholm. Norstedts Juridik. 2001. 117 s.
Andersson,Krister;Melz,Peter;
Silfverberg,Christer,red.
Liber Amicorum Sven-Olof Lodin
Stockholm/Haag. Norstedts Juridik/Kluwer.
2001. 342 s. Series on International
Taxation, No. 27.
Lindblom,Anna-Karin
The Legal Status of Non-

Brittiska revisorskonsulter stoppas
livförsäkringsbolag CGNU,
vars ordförande är Pehr G Gyllenhammar, planerar att stoppa
bolagets revisorer från att också fungera som konsulter. Det
skriver Dagens Industri. Företagets agerande är en följd av

S TO R B R I TA N N I E N S S T Ö R S TA

Governmental Organisations in
International Law
Uppsala. Juridiska fakulteten vid Uppsala
Universitet. 2001. 497 s.
Lundberg,Henrik;Larsson,Charlotte
Två uppsatser i lufträtt
Stockholm. 2001. 138 s. Skrifter utgivna av
Axel Ax:son Johnsons Institut för sjörätt och
annan transporträtt.
Falk,Jan-Erik,red.
Miljöanpassad upphandling – offentlig och privat
Stockholm. Jure. 2001. 258 s.

JURIDISK
LITTERATUR

Blume, Peter, red.; Saarenpää,Ahti;
Wiese Schartum,Dag;Seipel,Peter.
Nordic Data Protection Law
Uppsala. Iustus. 2001.
Numhauser-Henning, Ann,red.
Perspektiv på likabehandling och diskriminering Lund. Juristförlaget. 2000.
338 s.
Person,Annina H.;Tuula,Marie
Företagsrekonstruktion
– i teori och praktik
Stockholm. Norstedts Juridik. 2001. 167 s.
Strömholm,Stig
Upphovsrätt och internationell
privaträtt
Stockholm. Norstedts Juridik. 2001. 394 s.
Institutet för rättsvetenskaplig forskning,
CLXXIV.
Wennström,Bo
Rättens kulturgräns
Uppsala. Iustus. 2001. 153 s.

Enron-skandalen, där revisorn hade större intäkter från konsultuppdrag än från revisionen. CGNU:s beslut gör att de
nuvarande revisorerna Ernst & Young utestängs från konsultuppdrag hos bolaget. ❖
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Nytt
om namn
C H A R L OT T
VA H L B E R G

har tillträtt som
assistent åt
generalsekreterare Anne
Ramberg på
Advokatsamfundet.
Charlott
Vahlberg, som
ska bistå Anne
Ramberg i
hennes arbete,
kommer närmast från ett
börsnoterat
amerikanskt
forskningsföretag.
Charlott
Vahlberg har
en bred akademisk utbildning
inom bland
annat juridik,
ekonomi och
språk. ❖

advokatförteckningen
Nya ledamöter 7 februari 2002
Jesper Alwall, Advokatfirman Bergling & Partners KB, Stockholm
Ulf Andersen,Lindskog Malmström Advokatbyrå KB,
Stockholm
Fredrik Andretzky, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Erik Björkeson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB,Stockholm
Pär Caldenby, Advokataktiebolaget Nordic Law,Göteborg
Jonathan Clauss,Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Joakim Edoff, Setterwalls Advokatbyrå,Göteborg
Peter Friis, Magnusson Wahlin Advokatbyrå KB,Malmö
Björn Goldman, Setterwalls Advokatbyrå,Malmö
Annika Gustafsson, Advokaterna Liman & Partners HB,Stockholm
Katarina Hallin, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB,
Göteborg
Peter Herlitz, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB,Stockholm
Jan Holmius, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,Stockholm
Bo Hägglund, Sagell Angsmark Anell Advokatbyrå HB,Falun
Simone Johannisson, AdvokatfirmanVinge KB,Stockholm
Klas Lööf, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå i Jönköping HB,Jönköping
Katarina Nordquist, Holm & Co Advokatbyrå KB,Helsingborg
Kjell Olsson, Advokatfirman Lindahl KB,Stockholm
Mats Ringqvist, Advokatfirman Alfa KB,Stockholm
Robert Teklic, Advokatbyrån Wallqvist Bruzelius & Partners,
Malmö
Henrik Thyselius, Advokatfirman Wåhlin HB,Göteborg
Utträdda ledamöter
Torgny Anderson,Ytterby,31 december 2001
Charlotta Bengtsson, Ängelholm,15 februari 2002
Anders Hallman,Stockholm,4 januari 2002
Åsa Holmius,Stockholm,1 februari 2002
Tove Klackenberg Undin,Sunne,31 december 2001
Michael Knutsson,Stockholm, 7 januari 2002
Eleonore Källstrand,Stockholm,21 januari 2002
Charlotte Leman, Stockholm,15 februari 2002
Ulrika Magnusson, Stockholm, 7 feb 2002
Jeanette Pietzsch,London,24 januari 2002
Hanserik Romeling, Ängelholm, 28 februari
2002
Christina Svedulf, Stockholm,14 januari 2002
Mats Tindberg, Stockholm, 31 januari 2002.
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Nytt Jur Arkiv

remissvar
Remissärenden, i vilka samfundet
avgivit yttranden:
R 8411/2001 Betänkandet ”Kartellbekämpning”, SOU 2001:74
R 8413/2001 Justitiekanslerns framställning
med förslag till ändring i förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
R 8423/2001 Betänkandet ”Barnmisshandel
– Att förebygga och åtgärda”, SOU 2001:72
R 8434/2001 Departementspromemorian
”Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar – genomförande av direktiv 98/44/EG”,
Ds 2001:49
R 8455/2001 Domstolsverkets utvärdering
av den nya rättshjälpslagen (1996:1619)
R 8497/2001 Promemorian ”Delegering i
tingsrätt – Förslag till nya regler”
R 8515/2001 Promemorian ”Verkställighet
av utländska domar på privaträttens område”
R 8539/2001 Stiftelsen för Internetinfrastrukturs (IIS) rapport ’’Ett alternativt tvistlösningsförfarande (ADR) för domännamn
i toppdomänen .se”
R 8552/2001 Departementspromemorian
”Etikprövning av forskning som avser
människor”,Ds 2001:62
R 8558/2001 Departementspromemorian
”Ändringar i konsumentköplagen”,Ds
2001:55 samt Konsumentverkets framställning ”Preskriptionstid vid reklamation”
R 8669/2001 Promemorian ”Begränsning av
rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag”
R 8677/2001 Promemorian ’’Sveriges tillträde till Förenta Nationernas internationella
konvention om bekämpande av finansiering
av terrorism’’
R 8730/2002 Lagrådsremiss angående följdändringar i brottsskadelagen.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med
den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund Box 273 21, 102 54 Stockholm
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