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BAKGRUND: Två ledamö-
ter av det nederländska advo-
katsamfundet hade, genom
ett särskilt beslut med till-
lämpning av stadgarna, för-
bjudits att bedriva integrera-
de samarbeten med Arthur
Andersen respektive Price
Waterhouse. Advokaterna
förde talan mot beslutet och

hävdade att det stod i strid med såväl
EG-rättens konkurrensförbud som EG-
rättens bestämmelser om etableringsfri-
het och fri rörlighet för tjänster.

Är det nationella advokatsamfundets
antagande av sina stadgar ett beslut av
en företagssammanslutning?
EG-domstolens avgörande inleddes

med ett konstaterande av att det neder-
ländska advokatsamfundet när det ut-
färdar sina regler,är en företagssamman-
slutning i den mening som avses inom
konkurrensrätten. I målet hävdades att
eftersom den nederländska lagstiftaren
har inrättat advokatsamfundet och givit
det befogenhet att utfärda föreskrifter i
syfte att uppfylla sina uppgifter, skall ut-
färdande av föreskrifter inte anses vara
en ekonomisk verksamhet. Följaktligen
skulle, hävdades det, föreskrifterna inte
omfattas av EG-fördragets bestämmel-
ser för företag (bl.a. det i målet aktuella
konkurrensförbudet) utan bedömas
som offentligrättsliga bestämmelser. Ef-
ter en analys av situationen i Nederlän-
derna ansåg dock EG-domstolen att de
aktuella föreskrifterna skulle anses om-
fattas av det aktuella konkurrensförbu-
det. Det nederländska advokatsamfun-
det utfärdar sina föreskrifter självstän-
digt helt utan inblandning från den ne-

derländska lagstiftarens sida. EG-dom-
stolen underströk dock att, i en med-
lemsstat där staten själv behåller sin
möjlighet att i sista hand själv anta såda-
na föreskrifter, skall i stället föreskrifter-
na anses vara offentligrättsliga.

Formuleringen antyder att Sveriges
advokatsamfunds stadgar inte skall an-
ses omfattas av förbudet mot konkur-
rensbegränsande samarbete mellan fö-
retag eftersom det grundläggande för-
budet mot multidisciplinary partner-
ships framgår av lag, 8 kap 4 § RB och
samfundets stadgar fastställs av rege-
ringen.

DEN MATERIELLA HUVUDFRÅGAN:

Huvudfrågan var om det aktuella förbu-
det kan anses konkurrensbegränsande
på ett sådant sätt att det strider mot EG-
fördragets förbud mot konkurrensbe-
gränsande samarbete mellan företag.
Domstolen utesluter inte att förbudet
kan anses ha vissa konkurrensbegrän-
sande effekter, exempelvis genom att
klientens möjligheter att välja ”förena-
de” tjänster begränsas.

Trots förbudets negativa verkningar
anser EG-domstolen inte att förbudet
strider mot konkurrensreglerna. Be-
gränsningarna är nämligen nödvändiga
för att säkerställa att advokatyrket utö-
vas på ett korrekt sätt. Det står varje
medlemsstat fritt att reglera villkoren
för utövande av advokatyrket så länge
det inte finns specifika EG-regler för
detta ändamål. EG-domstolen granska-
de ingående vilken roll advokaten har
tilldelats i Nederländerna och om advo-
katsamfundets föreskrifter kan sägas
skydda dessa syften och påpekar särskilt

att advokaterna har en skyldighet att ta
tillvarata klientens intresse på ett obero-
ende sätt och att undvika varje risk för
intressekonflikt och att iaktta en strikt
tystnadsplikt. Revisorerna har en annan
roll vid revision. De är inte underkasta-
de motsvarande etiska regler. Revisorn
skall göra en objektiv undersökning och
kontroll av klienternas bokföring och i
tredje mäns intresse – t ex aktieägare
och borgenärer – uttala sig om räkenska-
perna. Det finns alltså en grundläggan-
de motsättning mellan revisorernas
verksamhet med kontroll och advoka-
ternas verksamhet med rådgivning.
Domstolen kommer därför till slutsat-
sen att förbudet varit påkallat för att sä-
kerställa att advokatyrket utövas på ett
korrekt sätt.

AVSLUTANDE KOMMENTARER: Det
finns all anledning att se utomordentligt
positivt på EG-domstolens avgörande.
Den europeiska advokatorganisationen
CCBE har hälsat utgången med stor till-
fredsställelse. Sveriges advokatsamfund
har även i framtiden möjlighet att
påverka utformningen av den svenska
advokatrollen och de etiska reglerna.
Klienternas särskilda privilegier kan
upprätthållas. I annat sammanhang
finns det anledning att behandla den
högaktuella och synnerligen angelägna
frågan om vilka förändringar av norm-
systemet som är påkallade för att åstad-
komma en oberoende och förtroende-
skapande revision.

AXEL CALISSENDORFF
Advokatsamfundets ordförande
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Advokaters deltagande i multidisciplinary partnerships har länge diskuterats både i Sverige och på den interna-
tionella arenan. En särskild fråga har varit om nationella advokatsamfunds förbud mot integrerade samarbeten
med revisorer är förenliga med EG-rätten. Genom ett principiellt viktigt avgörande av EG-domstolen 
den 19 februari 2002 erhölls ett med spänning emotsett klarläggande besked. Här är de viktigaste slutsatserna.

Förbud mot integrerat samarbete 
mellan advokater och revisorer strider inte mot EG-rätten
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Ombudsmannen mot etnisk diskri-
minering, DO, skärper nu tillsynen
av hur arbetsgivarna lever upp till
lagen om aktiva åtgärder mot
etnisk diskriminering i arbetslivet.
Först att granskas är advokater,
revisorer och managementkon-
sulter.

V
i börjar med dessa branscher
eftersom de som konsulter
och rådgivare ofta påverkar

sina kunder och uppdragsgivare. Det
finns alltså ingen misstanke att de skul-
le vara sämre än andra.Snarare handlar
det om företag med bättre kunskaper
om lagen än de flesta, men som hittills
kanske inte tagit frågan riktigt på allvar.
Det säger Anders Bergstrand, jurist hos
DO.

DO har tidigare inte gjort någon sys-
tematisk uppföljning av hur företagen
följer lagstiftningen utan främst reage-
rat på enskilda anmälningar. Nu görs
alltså en bred tillsyn av hur arbetsgivar-
na förhindrar att medarbetare på
grund av nationell, etnisk eller religiös
bakgrund diskrimineras eller trakasse-
ras på sin arbetsplats eller då de söker
arbete.

Alla företag i advokat-, revisions- och
managementkonsultbranschen med
mer än fem anställda fick i januari ett
informationsbrev från DO om vad la-
gen från 1999 ställer för krav på dem.
Enligt denna är alla arbetsgivare skyldi-
ga att arbeta aktivt för att förebygga et-
nisk och religiös diskriminering – både

vid rekrytering och på arbetsplatsen.
I dagarna får 150 advokat-, revisions-

och managementkonsultbyråer ett frå-
geformulär att fylla i om vad man hit-
tills gjort för att motverka etnisk diskri-
minering – och vad man ska göra fram-
över.

Vill ha tre svar
Anders Bergstrand berättar att det
framför allt är tre saker som DO vill ha
svar på:

– Det viktigaste är att företagen arbe-
tar planmässigt och förebyggande mot
etniska trakasserier på samma sätt som
man enligt andra lagar är skyldig att
motverka sexuella trakasserier och
vuxenmobbning. Vi ser också över att
förhållandena på arbetsplatsen funge-
rar oavsett etnisk tillhörighet. Dessut-
om undersöker vi hur företagen rekry-
terar. Vi är väldigt skeptiska mot nät-
verksrekrytering eftersom det innebär
att den som är utanför nätverket aldrig
får någon chans att komma in.

Arbetsgivarna får tre veckor på sig att
besvara enkäten. De som inte lämnar
tillfredställande svar får räkna med till-
synsbesök från DO senare i vår.

– Ofta finns det en policy och en
hygglig dokumentation men ändå bris-
ter det i själva genomförandet. I dessa
fall behöver vi prata med de anställda
för att få klarhet i hur det fungerar i
praktiken, säger Anders Bergstrand.

Om DO upptäcker brister kan myn-
digheten ansöka om vitesföreläggande
hos nämnden mot diskriminering.

HANS HELLBERG

Medborgarskaps-
krav tas bort
RIKSDAGEN HAR beslutat att upphäva
medborgarskapskravet för advokater. De
nya reglerna innebär att man för att bli leda-
mot i samfundet från och med i sommar
inte behöver ha svenskt medborgarskap
eller medborgarskap i EES-stat. Däremot
krävs fortfarande att man har sin hemvist i
Sverige eller EES. Nyordningen kräver
också en ändring i samfun-
dets stadgar som ska beslu-
tas på vårens advokatfull-
mäktige. ❖

Revisionsbolags 
oberoende ifrågasätts
REVISORSNÄMNDEN ifrågasätter revi-
sionsbolaget Ernst & Youngs förmåga att
upprätthålla sina revisorers oberoende.
Bolaget tilldelades en erinran vid revisors-
nämndens senaste möte.

Ärendet gällde att en jurist vid Ernst &
Young åtagit sig att vara ombud i en tvist.
Motparten i tvisten var huvudägare i ett bo-
lag som anlitade Ernst & Youngs revisorer.

”Att en vid revisionsbolaget verksam jurist
är ombud i en tvist där en motpart är närstå-
ende till en revisionsklient är en sådan om-
ständighet som måste ge upphov till tvivel
om revisorns opartiskhet och självständig-
het”, skriver revisorsnämnden i sitt beslut.

Genom att Ernst & Young, som inte haft
kontrollsystem som upptäckt oberoendeho-
tet, åtagit sig ombudskapet i den aktuella
tvisten har man åsidosatt sina skyldigheter
som revisionsbolag,konstaterar nämnden.

Ernst & Young har överklagat revisors-
nämndens beslut till Länsrätten. ❖

Grupprättegång på gång
REGERINGEN HAR nu lagt fram sitt sedan
länge omdebatterade förslag om grupptalan
för riksdagen. Den nya processformen för-
stärker rättsskyddet på miljö- och konsu-
mentområdena. Förslaget innebär att det
ska bli möjligt för enskilda, organisationer
och myndigheter att väcka talan för en hel
grupps räkning. För att undvika obefogade
grupprättegångar är det domstolen som
avgör om grupptalan ska tillåtas. Den nya
lagen föreslås gälla från årsskiftet. ❖

Personuppgiftslagen
utreds
CHEFSJURISTEN PÅ Justitiedepartemen-
tets grundlagsenhet, Sören Öman, ska se
över personuppgiftslagen, PuL. Syftet med
utredningen är både att hindra att person-
uppgifter missbrukas och att lätta upp
reglerna om hur uppgifterna får användas.
Även den regel i sekretesslagen (7:16) som
hänvisar till PuL ska ses över. ❖

AKTUELLT

Fakta /Rekordartad ökning av anmälningar
ANTALET ANMÄLNINGAR om etnisk diskriminering i arbetslivet ökade i
fjol med drygt 60 procent. Förra året fick DO in 273 sådana anmälningar. I 32
av fallen träffades förlikning medan resten av ärendena avslutades utan att
etnisk diskriminering kunnat konstateras.

Den kraftiga ökningen av antalet anmälningar beror framför allt på att lagen
från 1999 blivit mer känd och inte att diskrimineringen har ökat. Samtidigt är
mörkertalet fortfarande stort. Av 100 som ansett sig ha blivit diskriminerade
bryr sig bara fyra om att anmäla detta.

Kunskapen i arbetslivet om vad som gäller är fortfarande låg. Lite mer än
hälften av alla arbetsgivare känner till lagen och ungefär högst fyra av tio
arbetar i enlighet med den.

Vid en Sifo-undersökning i höstas kunde närmare tre fjärdedelar av de
arbetsgivare och fackliga ombud som tillfrågats inte ge några exempel på
förebyggande arbete i sitt företag.

Advokatbyråer först
att bli granskade

DO skärper tillsynen



”Samla tillsynen i gemensam lag”
DEN STATLIGA tillsynen över till exempel sjukvård, miljö, skola och en mängd
andra viktiga funktioner i samhället fungerar inte så bra som det är tänkt.
Lagstiftningen är ofta oklar, variationsrikedomen mellan olika områden stor
samtidigt som tillsynsmyndigheternas resurser inte räcker till.

Den så kallade tillsynsutredningen föreslår därför att gemensamma bestämmel-
ser för all tillsyn samlas i en ny lag (Statlig tillsyn - granskning på medborgarnas
uppdrag (SOU 2002:14).

Den nya lagen föreslås bland annat behandla tillsynsorganens tillträde till till-
synsobjekten samt frågor om sanktioner och rätten att överklaga. Utredningen
ifrågasätter också kommunernas roll i den statliga tillsynen.

I dag finns cirka 200 olika tillsynslagar vars efterlevnad bevakas av närmare 100
statliga myndigheter samt alla kommuner. ❖
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Har vissa handikappade rätt att ”slippa
födas”? Den frågan har
diskuterats livligt i
Frankrike efter flera upp-

märksammade processer. Men advoka-
ter anser att domsluten har feltolkats
och i stället handlar om familjers rätt till
ett drägligt liv.

N
icolas Perruche föddes gravt handi-
kappad. En läkare hade inte upp-
täckt att hans mamma led av röda

hund under graviditeten. För drygt ett år se-
dan behandlades fallet av Högsta Domstolen
i Frankrike, som beslutade att Nicolas hade
rätt till ersättning från läkaren.Domen tolka-
des som om den unge mannen hade rätt till
gottgörelse för att han ”hade blivit född”.

Läkarens miss gjorde ju att Nicolas mam-
ma inte hade kunnat överväga att göra en
abort.

Domslutet ledde genast till en mycket livlig
etisk-juridisk debatt. Men eftersom Högsta
Domstolen hade skapat ett prejudikat be-
handlades ytterligare några liknande fall i
höstas.

Återigen protesterade föräldraorganisa-
tioner och hävdade att samhället i stället
måste ge mer plats åt de ”annorlunda”. Läka-
re hotade med att bojkotta vissa typer av gra-
viditetsundersökningar. Deras försäkrings-
bolag höjde raskt sina avgifter av rädsla för en
uppsjö av liknande processer. Vissa tolkade
domsluten som ett kliv mot ”rasförädling”.
Parlamentet beslutade snabbt att ändra la-
gen. ”Ingen kan åberopa skadestånd enbart

på grund av sin födelse” lyder den första para-
grafen i den nya texten.

Men inom delar av advokatkåren höjer
man på ögonbrynen och är förvånad över att
prejudikat, skapat av en oberoende domstol,
på mycket kort tid har lett till en lagändring.

– Jag är chockerad över den debatt som har
förekommit, säger Anne Bernard.Hon är ad-
vokat och företräder de klagande i ett av de
uppmärksammade fallen, som handlar om
Yvan Gaby,en femårig pojke som har Downs
syndrom.

Under graviditeten bad hans mamma läka-
ren att få genomgå ett moderkaksprov, efter-
som hon redan tidigare hade fött ett handi-
kappat barn. Men läkaren svarade med att
det var onödigt eftersom hon var ung och
inte tillhörde någon riskgrupp.Mamman har
öppet sagt att om hon hade haft chansen att
välja så hade hon gjort abort. I Yvans fall be-
slutade Högsta Domstolen att föräldrarna
hade rätt till ersättning för moralisk och ma-
teriell skada, för att läkaren inte hade diag-
nostiserat sjukdomen.

– Mina klienter har utpekats som synda-
bockar. Men för oss handlar det helt enkelt
om att de ska få ersättning för de konsekven-
ser som läkarens misstag har medfört, säger
Anne Bernard.

Övertro på läkemedel
Läkarkåren tolkar situationen helt annorlun-
da.

– Vi försvarar inte våra kollegor. I de dömda
fallen har de säkert begått misstag. Men det
handlar om ett viktigt val för samhället.
Grundproblemet är kanske egentligen hur vi
betraktar handikapp och vilken hjälp som er-
bjuds åt familjerna, säger läkaren Bruno Car-

bonne, generalsekreterare i de franska för-
lossningsläkarnas förbund.

Han tror att många fransmän och fransys-
kor i dag har en övertro på läkemedelskon-
sten och att blivande föräldrar har en före-
ställning om att ultraljudsundersökningar
och fosterprov är en garanti för att deras barn
kommer att födas utan handikapp.

Kåren har också varit orolig för att Högsta
Domstolens utslag ska leda till att mängden
av medicinsk-juridiska tvister ska öka explo-
sionsartat.

– Om en person kan få ersättning för att lä-
karen inte diagnostiserade en sjukdom när
han eller hon var ett foster,så kanske man kan
föreställa sig att barn i framtiden även kom-
mer att vända sig mot sina egna föräldrar för
att de inte valde en abort, säger förlossnings-
läkaren.

Ökande antal processer
Under de senaste tio åren har antalet proces-
ser mot läkare i Frankrike fördubblats. Men
frågan är om den franska lagändringen verkli-
gen kommer att bromsa den här trenden.

– Alltfler invånare ser säkert vården som en
konsumtionsartikel.Men detta kanske delvis
är läkarnas eget fel.De kanske inte tillräckligt
berättar om riskerna, säger advokaten Anne
Bernard och anser att debatten tyder på en
viss dubbelmoral.

– Vi får inte glömma att aborter sedan
länge är tillåtna i det här landet. Även om
hjälpen till handikappade förbättrades avse-
värt är jag inte säker på att gravida kvinnors
val skulle påverkas.Att föda ett handikappat
barn har livslånga konsekvenser, säger Anne
Bernard.

ANNA TRENNING-HIMMELSBACH

AKTUELLT

Justitieministern
kommer till Lund 
PROGRAMMET för årets all-
männa advokatmöte blir sta-
digt allt mer fullständigt.

Det är nu klart att justitiemi-
nister Thomas Bodström kom-
mer till Lund. Bodström kom-
mer att närvara vid banketten
på lördagen och hålla ett anfö-
rande. ❖

Har vissa handikappade
rätt att slippa födas?

Frän etisk-juridisk debatt efter uppmärksammade processer i Frankrike
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Kvartssida
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180 x 40
Kuritzen

90 x 65
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Presentationsteknik utreds
DET BLIR ALLT VANLIGARE i rätten att åklagare tar
hjälp av dator och videoupptagningar i sin sakframställan.
Den nya presentationstekniken innebär snabbare och
enklare förhandlingar. Samtidigt finns risk att sakfram-
ställan inte blir så objektiv och allsidig som krävs.

Riksåklagaren har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska ut-
värdera erfarenheterna av den förändrade presentations-
tekniken. Gruppen som består av representanter från
hela rättsväsendet leds av överåklagare Sven-Erik Alhem.
Advokatsamfundet representeras av chefsjurist Ragnar
Palmkvist. ❖

Skärpta straff för hot mot vittne
RIKSDAGEN HÖJER från i sommar straffen för över-
grepp i rättssak. Straffskalorna anpassas till dem som
gäller för mened.

Straffen blir fortsättningsvis fängelse i högst fyra år och
vid ringa fall böter eller fängelse i högst sex månader. För
grova brott blir straffet lägst två och högst åtta år.

De skärpta straffen ska stävja att vittnen och förhörsper-
soner skräms från att vittna i rättegångar, och gäller från
den 1 juli i år. ❖

Medling för unga gärningsmän
REGERINGEN VILL införa en ny lag om medling med
anledning av brott. Förslaget innebär att gärningsman
och brottsoffer möts under överinseende av en opartisk
medlare för att tala om brottet.

Medling är tänkt att öka gärningsmannens medveten-
het om betydelsen av hans gärningar samtidigt som den
ska hjälpa brottsoffret att bearbeta sina upplevelser.

Förslaget säger inget om huruvida medling ska vara obli-
gatorisk eller på vilket sätt den kan ersätta andra påföljder.
Det vill regeringen utreda vidare. ❖

Ändringar i mönsterskyddslagen
REGERINGEN HAR föreslagit ett antal ändringar i
mönsterskyddslagen som ska göra skyddet av formgiv-
ning bättre och snabbare. Ändringarna innebär bland
annat att registrering vid Patent- och registreringsverket
förenklas. Dessutom förlängs skyddstiden från 15 till
maximalt 25 år.

Skyddet för formgivning kommer inte längre att vara
begränsat till särskilda varor utan ska gälla gentemot varje
annat mönster som inte ger ett annat helhetsintryck.

Lagändringarna som föreslås börja gälla den 1 juli i år
grundar sig på ett EG-direktiv om mönsterskydd från
1988. De nya reglerna kommer med vissa undantag att
gälla även för redan registrerade mönster och inlämnade
ansökningar. ❖
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Den advokat som var inblan-
dad i fallet med de stulna

tavlorna från
National-
museum får
den näst

strängaste disciplinära åt-
gärden, en varning, av
Advokatsamfundets disciplin-
nämnd.

N
ämnden konstaterar att
ett erbjudande om att
återlämna stöldgods

mot betalning kan vara ett brott.
Advokaten borde därför ha avvi-
sat de två personer som kontak-
tade honom och som sade sig
kunna medverka till att de stulna
tavlorna kunde återföras till Na-
tionalmuseum. ”Prislappen” för
återställande var tio miljoner
kronor per tavla.Genom att inte
avvisa de två åsidosatte han all-
varligt sina plikter som advokat.

Dessutom kommer disciplin-
nämnden fram till att advokaten
åsidosatt sin tystnadsplikt.

Nämnden skriver att advokaten
hade tystnadsplikt i förhållande
till de två personer som uppsök-
te honom.Som en följd av denna
och eftersom de brott för vilka
de två personerna kunnat miss-
tänkas inte varit sådana att vitt-
nesmål kunnat avkrävas av ho-
nom borde advokaten inte ha
medverkat till att de två kunde
identifieras. Också här har han
allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

Disciplinnämnden ger därför

advokaten en varning. Advoka-
ten har tidigare friats från åtal för
sin inblandning både av tingsrätt
och hovrätt.

Anne Ramberg, Sveriges advo-
katsamfunds generalsekreterare,
säger i en kommentar:

– Disciplinnämndens viktigas-
te uppgift är att bestämma vad
god advokatsed är. Disciplin-
nämndens beslut visar dels att en
advokat inte får medverka i
handlingar som kan vara brotts-
liga, dels vilken betydelse tyst-

nadsplikten har i advokatverk-
samhet.

Advokaten har hävdat att hans
agerande varit både lagligt och
advokatetiskt riktigt. Han ville
hjälpa polisen och han har inte
haft någon ekonomisk vinning.

Det var den 22 december 2000
som rånare slog till mot Natio-
nalmuseum. De kom över tre
tavlor, en Rembrandt och två
Renoir, värderade till 370 miljo-
ner kronor. Endast en av Renoir-
tavlorna har återfunnits.

AKTUELLT

Åklagare vill 
ha jouradvokater
ÖVERÅKLAGAREN i Malmö Sven-
Erik Alhem vill inrätta jouradvokater
ungefär som det i dag finns jouråklaga-
re. Han tycker att det är viktigt för
rättssäkerheten att en misstänkt får till-
gång till en försvarare redan vid första
förhöret, om han vill. Alhem ska ta upp
frågan med Riksåklagaren.

Advokatsamfundet har ännu inte fått
del av något förslag,men inställningen är
principiellt positiv.

– Vår inställning är att en misstänkt ska
ha tillgång till ett adekvat försvar så fort
som möjligt. På det viset är idén bra, sä-
ger Ragnar Palmkvist, chefsjurist på Ad-
vokatsamfundet. Därmed inte sagt att
det ska vara jouradvokater.Systemet får i
vilket fall inte inskränka den misstänktes
rätt att fritt välja ombud.Förslaget behö-
ver utredas noggrant. ❖

Advokat dömd för brott
mot miljöbalken
Hovrätten för Övre Norrland har
fällt en advokat och tillika konkurs-
förvaltare för försvårande av miljö-
kontroll. Denne missade att lämna
in en miljörapport i tid.

A
dvokaten tillträdde som kon-
kursförvaltare den 12 mars 1999
och drev verksamheten vidare

tills den två månader senare kunde säljas
vidare. Den sista mars samma år skulle
företaget ha lämnat in miljörapport till
tillsynsmyndigheten för det föregående
året.

Advokaten har bland annat hävdat att
han inte kände till att det konkursdrab-
bade bolaget bedrev tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet och att det hur

som helst inte var hans skyldighet att
lämna in miljörapport för ett tidigare år.

När målet var uppe i tingsrätten fria-
des advokaten med hänvisning till att
konkursen var komplicerad och att den-
ne under kort tid varit tvungen att vidta
en mängd andra åtgärder för att tillgodo-
se ekonomiska,sociala och i viss mån po-
litiska intressen.

Men hovrätten resonerar alltså på an-
nat sätt och dömer advokaten till 40
dagsböter.Med hänsyn till att rapporten
lämnades in mer än tre månader för sent
och mot bakgrund av de intressen som
skyldigheten att lämna miljörapport av-
ser att skydda kan brottet inte anses som
ringa,konstaterar domstolen.

HANS HELLBERG

Advokat varnas för sitt
agerande vid tavelstölden

PR
ESSEN

S BILD

National-
museum i
Stockholm
utsattes för ett
rån i decem-
ber 2002.Av
de tre försvun-
na tavlorna har
bara en kom-
mit tillrätta.
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A
dvokat Elisabeth Fritz har bistått
åtskilliga kvinnor som utsatts för
hedersrelaterad brottslighet. Några

exempel på fall är den mördade Pelas lillasys-
ter.Nyligen dömdes också en turkisk pappa i
Stockholm till fängelse för allvarliga dödshot
mot sin dotter. Hon hade kontakt med Fadi-
me Sahindal. I en uppmärksammad rätte-
gång nyligen företrädde hon en flicka av kur-
diskt ursprung som misshandlats och hotats
av sin pappa och bror.Båda dömdes av Möln-
dals tingsrätt till fängelse i ett och ett halvt år
vardera. Tidigare hade en annan av flickans
bröder mördat modern med 28 knivhugg.

Elisabeth Fritz anser att det på grund av
kyskhetskulturen, som finns i hela Mellan-
östern, förekommer hot, misshandel och
tvångsäktenskap i betydligt större utsträck-
ning än vad som är allmänt känt. Här finns
det ett stort mörkertal.

– Jag blir mörkrädd för hur många utsatta
flickor det finns och hur många som har sökt
mitt biträde de senaste åren. Det är skräm-
mande! Jag bedömer att fyra av fem flickor
som bor i Sverige och som kommer från Mel-
lanöstern eller vissa afrikanska länder har

någon form av problem med hederskultu-
ren.Det handlar om flickor som har problem
i hemmen, utsätts för hot, misshandel och
tvångsäktenskap. Orsaken är alltid att flick-
orna inte följer familjen och kulturens nor-
mer. Det är ett förtryck och brottsliga gär-
ningar som handlar om rätten att få bestäm-
ma över sitt eget liv.

ELISABET FRITZ ÄR KLÄDD i röd blus
och svart kjol. Hon talar med välmodulerad
stämma och uttalar orden nogsamt med
precision och formuleringsglädje. Blicken är
stadig.

Hennes kontor, på Östermalm i Stock-
holm, är inrett med möbler i mörka träslag.
Bordsstället för visitkort och flera av de min-
dre kontorsdetaljerna är i silver. Det råder
god ordning.

Elisabeth Fritz beskriver sig som syrian –
hennes föräldrar är från Libanon – född i Sve-
rige.Tidigt i sin karriär upptäckte hon att det
hon ville ägna sig åt var att arbeta med män-
niskor i kris och inte med affärsjuridik.

Elisabeth Fritz berättar att det faktum att
hon talar syrianska och arabiska och har en

kulturell förförståelse för Mellanösterns
tänkesätt har gjort att många människor med
utländsk bakgrund, särskilt kvinnor och barn
vänt sig till henne. I dag lägger hon större
delen av sin arbetstid på att bistå kvinnor
som är brottsoffer för våld som är kulturellt
betingat. Hon har inte många likar i den
svenska advokatkåren.De advokater som har
invandrarbakgrund eller är kvinnor är få.

– Det är en konservativ och lite för tråkig
bransch som består av alltför många män.
Det behövs fler yngre,gärna fler kvinnor,och
kvinnor med invandrarbakgrund. Detta gäl-
ler inte bara advokatkåren utan hela rättsvä-
sendet.

ENLIGT ELISABETH FRITZ är det heders-
relaterade våldet mot kvinnor förknippat
med kvinnors sexualitet och frigörelse.
Hederstänkande är utbrett i hela Mellan-
östern och vissa delar av Afrika. Hedern är
alltid förknippad med männens rykte och
värde, offren är alltid kvinnor eller flickor.
Om familjens heder går förlorad kan det
bero på att kvinnan haft en utomäktenskap-
lig förbindelse eller att det finns en misstanke

PORTRÄTTET

Utsatta kvinnors 

Elisabeth Fritz har mer

än någon annan

advokat blivit den som

försvarar och hjälper

invandrarkvinnor som

är utsatta för heders-

relaterade våldsbrott.

Hon är orädd och vill

se betydligt tuffare tag

mot de män som begår

dessa brott.

PE
R

 W
ES

T
ER

G
Å

R
D
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om det. Det kan vara att hon talar med en
utomstående man, vistas ute på kvällarna,
klär sig på ett sätt som strider mot kulturens
normer, men hon kan också vara ett offer,
exempelvis ha blivit utsatt för våldtäkt och
på så sätt ha dragit skam över familjens
heder.

– När hedern har gått förlorad är det alltid
mannens plikt att återupprätta den. Det gör
man enklast med att döda flickan eller kvin-
nan, konstaterar Elisabeth Fritz och berättar
att i många av de här länderna, som i irakiska
Kurdistan, finns det en lagstiftning där det
sägs uttryckligen i brottsbalken att om moti-
vet är ”hedersamt” så innebär det att gär-
ningsmannen får en betydande strafflind-
ring.Man kan gå ut som en fri man från rätts-
salen och ändå ha begått ett brutalt mord.
Men så länge det är ”hedersamt”går man fri.

– Visst känner männen kärlek till sina dött-
rar.Men dessa män känner ett tryck från sina
egna landsmän och för många är hedern en
lag som går före allt annat. I Sverige är det
dock inte lika vanligt med hedersmord som i
de olika Mellanösternländerna, men de finns
ändå och återkommer.Det vanligaste straffet

för kvinnor och flickor som inte följer famil-
jens normer är att de utsätts för hot,misshan-
del och tvångsäktenskap.

Har flickan förstört familjens heder går det
ut över pappan; han har misslyckats med att
fostra sin dotter och då finns det ett tryck på
pappan att han ska ändra på det. Det finns
ofta ett socialt tryck från de egna landsmän-
nen.

– Min uppfattning är att gärningsmän som
begår dessa brott sällan är psykiskt sjuka. De
här morden begås alltid i ett speciellt syfte
och lever man inte i den här kulturen och har
inte det synsättet så är det oerhört svårt att
förstå tänkandet.

ATT DEN HEDERSRELATERADE brotts-
ligheten uppmärksammats först de senaste
åren trots att det förekommit liknande brott
tidigare bottnar till stor del, tror Elisabeth
Fritz, i att svenskar varit rädda att uttala sig.
Detta gäller särskilt våra politiker. Det finns
också en mycket stor okunskap om dessa frå-
gor.

– Så fort någon sticker ut hakan och uttalar
något negativt om invandrare så blir man

stämplad som främlingsfientlig. Och därför
läggs locket alltid på. Men man hjälper inte
de här kvinnorna/flickorna genom att lägga
locket på, utan det gör man bara genom att
ha en rak och ärlig debatt.

Elisabeth Fritz ogillar att vissa debattörer
vill byta ut begreppet hedersmord mot
skammord.

– Hedersmord finns. Ordet används i ut-
landet.Begreppet finns till och med i lagstift-
ningen. Så varför ska man gå in och ändra
det?

Elisabeth Fritz är även kritisk till att förkla-
ringar som går ut på att männen som begår
dessa brott gör det för att de saknar utbild-
ning, är analfabeter eller kommer från isole-
rade byar.

– Det är nonsens. Hederskulturen finns i
alla samhällsklasser.Det handlar om en kom-
bination av makt, kontroll och hederstän-
kande, säger Elisabeth Fritz som dock beto-
nar att det även förekommer fall där pappan
misshandlar sin dotter eller fru utan att det
för den skull är hedersrelaterat.

Elisabeth Fritz vill ha en rad åtgärder för att
skydda de utsatta flickorna och kvinnorna.

Om Elisabeth Fritz,
nyligen utsedd till
årets yrkeskvinna 2002
FAMILJ   

Gift med Jörgen, två barn Elsa och
Erik. Bor i Täby.

FÖREBILD   

Före detta advokaten Claes
Borgström. ”En av Sveriges skick-
ligaste brottmålsadvokater och en
förebild för oss yngre inom
kåren.”

ENGAGEMANG

Amnesty, Röda korset,
Syrianska riksförbundets
kvinnoorganisation.

FRITID

Familjen förstås.Tycker om att
segla: ’’Det ska blåsa mycket’’.
Långfärdsskridskor och skidor.

försvarare

’’Det är skrämmande! Jag
bedömer att fyra av fem
flickor som bor i Sverige 
och som kommer från
Mellanöstern eller vissa
afrikanska länder har
någon form av problem
med hederskulturen.’’

PORTRÄTTET
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Förslag från
Elisabeth Fritz’
åtgärdslista

• Bättre skydd åt kvinnor/
flickor (bättre fungerande
larmtelefoner, ökad möj-
lighet att få livvaktsskydd
och annat skydd m m).

• Utvidgat besöksförbud
kombinerat med fotboja
(det är gärningsmännen
som ska flytta och inte
offren).

• Strängare straff för
våldsbrott, särskilt miss-
handel och olaga hot.

• Större möjligheter att
använda utvisning.

• Utöka lagen om rätts-
hjälp, särskild ställföreträ-
dare för barn, målsägan-
debiträde så att offren
verkligen kan få den hjälp

de behöver.
• Gör det brottsligt för vigselför-

rättare att viga barn (under 18 år) i
Sverige och låt det lyda under all-
mänt åtal.

• Den internationella äktenskaps-
lagen som diskriminerar invandrar-
barn att ingå äktenskap måste
slopas.

• Inför medborgarskapsexamen
(med fler krav som ska vara upp-
fyllda än dagens krav).

• Kortare och effektivare handlägg-
ning hos Migrationsverket och FN,
alltid muntlig handläggning.

• Kvinnor som kan utsättas för
förföljelse p g a sitt kön ska få flyk-
tingstatus.

• Det ska vara lättare för kvinnor
som utsätts för våldsbrott att få
permanent uppehållstillstånd.

• Invandrarföreningarna och deras
ungdomsförbund måste arbeta mer
med jämlikhetsfrågorna och få
igenom attitydförändringar. Ett
enkelt sätt är att öronmärka deras
bidrag.

• Skola, socialtjänst, polis måste
samarbeta bättre och skaffa sig kun-
skaper om de hedersrelaterade
brotten för att kunna hjälpa utsatta
invandrarflickor bättre.

• Socialtjänsten bör få inleda en
utredning under sekretess utan att
meddela föräldrarna.

Det handlar både om att stärka de utsattas
rättigheter och möjligheter till skydd, och
att skärpa lagstiftningen för gärningsmän-
nen samt att ställa tuffare krav på nya sven-
skar (se rutan härintill), bland annat med
medborgarskapsexamen.

FLERA AV ELISABETH

FRITZ’ förslag kan uppfat-
tas som kontroversiella och
långtgående och hon är

medveten om det.Men hon menar att det är
viktigt att de som blir svenska medborgare
ska kunna behärska svenska språket, ha
grundläggande kunskaper om hur det sven-
ska samhället fungerar och ställa sig bakom
svenska författningar och konventioner.
Detta för att integreringen ska lyckas bättre.

De som inte håller med Elisabeth Fritz
menar att vi får A- och B-svenskar och stats-
lösa personer. Elisabeth Fritz bemöter in-
vändningarna om A- och B-svenskar med
att detta inte är ett problem så länge man
inte begår brott.

– Hela samhället kryllar av A- och B-sven-
skar. Jämför förorten med innerstaden, se
hur det ser ut på arbetsmarknaden.Och den
enskilda individen måste kunna stå till svars
för sina handlingar. Vet man när man kom-
mer hit att om jag mördar min dotter så kan
jag bli utvisad, då har det en verkligt av-
skräckande effekt.Mer än fängelsestraff.

– Och argumentationen om statslöshet är
felaktig! Varje år kommer det många män-
niskor till Sverige som är statslösa. Vi utre-
der deras identitet och beviljar dem med-
borgarskap.Om de sedan skulle bli utvisade
till sina hemländer och bli av med sitt sven-
ska medborgarskap är det inte Sveriges pro-
blem utan det är den enskilda individens
problem. De blir statslösa om de har varit
det från början.

Dessutom är det så att det,enligt Elisabeth
Fritz, finns åtskilliga invandrare i Sverige
som kan få hemlandsmedborgarskap myck-
et enkelt. Många har dessutom svenska pass
och hemlandspass,det vill säga dubbla med-
borgarskap.

– Vi som är invandrare vet hur det funge-
rar med dubbla pass. Jag vet att många har
två pass fast inte svenska myndigheter kän-
ner till det.

EN VIKTIG DEL HANDLAR om integra-
tion. Integrationspolitiken måste integrera
människor i det svenska samhället och inte
med invandrare i förorten.

– Här tycker jag inte Sverige har lyckats
särskilt bra måste jag säga.

Flyktingmottagandet måste fungera bättre
med effektiva handläggningstider hos mi-
grationsverket och FN. Det skall alltid råda

en muntlighetsprincip i
båda instanserna.Det ska
inte behöva ta flera år in-
nan en asylsökande får
veta om han eller hon får
stanna i Sverige.

– Jag vill att det ska bli
lättare för kvinnor och
barn som blir utsatta för
brott att få stanna i Sveri-
ge och kvinnor som kan
förföljas på grund av sitt
kön skall få flykting-
status.Barn som kommer
hit till Sverige och ansö-
ker om asyl skall behand-
las med förtur och bör ha
en maximal tid på tre
månader innan de får
svar på sin ansökan. Det
här är bara några exem-
pel på förbättringar.

Elisabeth Fritz arbetar
med människor i kris och
klienter som är i stort be-
hov av stöd och hjälp. Men ändå klarar hon
balansen mellan arbete och familjeliv. Hon
har en viktig överlevnadsregel som handlar
om att stänga av och koppla på.

– Jag kan gå ut nu genom den här dörren
och stänga av totalt, säger hon och pekar på
glasdörren. Det spelar ingen roll hur krisigt
det är. Det är bara att bestämma sig för att
nu jobbar jag inte mer i dag.

Dessutom måste man vara välorganiserad
för att hinna med familj och arbete.Arbetet
tar många timmar och det blir många kvällar
då man ska förbereda sina mål.

– Men den här är mitt redskap, säger hon
och håller upp en skinninbunden filofax.
Det handlar om planering och prioritering-
ar. Jag är känd för att vara ganska envis och
effektiv. När man har barn blir man extra
pressad att vara klar med jobbet när man
åker hem.

EN ANNAN VIKTIG FÖRKLARING till
varför hon orkar är att hon trivs i sin vardag,
i sitt arbete och privatliv.

– Jag älskar det här jobbet och jag tycker
mycket om att processa och att ha klient-
kontakten. En stor tjusning är också att jag
bestämmer själv då jag är min egen arbetsgi-
vare.

– Nej, jag tycker inte att jag kan ha det så
mycket bättre just nu. Jag skulle aldrig byta
arbete. Snarare skulle jag rekommendera
andra kvinnor och säga att det fungerar väl-
digt bra att vara kvinna, advokat med egen
verksamhet.

TOM KNUTSON

PORTRÄTTET

Elisabeth Fritz, nyligen utsedd till
årets yrkeskvinna 2002.
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A
dvokatsamfundets ordförande
Axel Calissendorff har noterat de
yngre juristernas förändrade syn

på sina arbetsgivare.
– Dagens unga vill få ut väldigt mycket

mer av sin arbetsplats. De vill ha bra ut-
bildning och få märkas och synas, de vill
att delägarna ska engagera sig och de vill
fort växa in i advokatrollen och få ta an-
svar. Lönen är ofta mindre intressant lik-
som möjligheten att bli delägare.Möjligen
har konjunkturen gjort delägarskapet in-
tressantare igen på sistone.

Och de ungas önskemål har redan förän-
drat arbetssättet på många byråer. Axel
Calissendorff tycker sig ha sett tendenser
att man i större utsträckning arbetar i lag
om uppdragen och att hierarkin har min-
skat. Delägarna tvingas inta mindre av en
primadonnaroll och mer av lagledare och
’’entusiasmör’’.Styrning,koordinering och
kommunikation har blivit allt viktigare.

– Det är en bra utveckling som inneburit
att både effektiviteten och trivseln på by-
råerna ökat och även omfattar många fler.
Helt klart har konkurrensen om de unga
sökande hårdnat och det har blivit svårt
att rekrytera för dem som inte anses ha en
god arbetsmiljö.

Richard Åkerman, delägare och mark-

nadsföringsansvarig på
Setterwalls Stockholms-
kontor bekräftar bilden:

– När jag började på by-
rån ansågs det tufft att det
var hårt. I dag efterfrågar
de unga ordentliga utbild-
ningsprogram, förmåner
vid föräldraledighet, sex
veckors semester, pen-
sionsförmåner och inte
minst en trevlig kultur på
kontoret.

BYRÅNS TRUMFKORT är
avsevärt lägre debiterings-
krav för medarbetarna än
vad som är gängse i kåren.
Cirka 20 procent lägre än
någon sorts genomsnitt för andra byråer,
enligt Åkerman. Något som internt fått
beteckningen Setterwallsandan. Byrån
har också ett bonussystem som premierar
en viss vinst över budget.

– Vi vill gå i bräschen för att vara en trev-
lig arbetsplats där man inte bara ägnar sig
åt debiterbart arbete, utan trivs med va-
randra och även har tid för privatliv och
fritidsintressen.Vår policy är att medarbe-
tarna inte ska arbeta på kvällar och helger.

Vi tror på att arbeta effektivt och på dag-
tid, säger Richard Åkerman.

Andra konkurrensmedel vid nyanställ-
ningar är ett brett samlat utbildningspro-
gram, en rejäl utfyllnad av lönen vid föräl-
draledighet samt ett utvecklat kvalitets-
tänkande som hela tiden förfinas i olika ar-
betsgrupper där alla personalkategorier
deltar.

– Vi har ett tydligt regelverk för hur vi
arbetar både på och utanför kontoret. Inga
handlingar får exempelvis lämna byrån in-
nan det granskats av minst två personer.
Kvalitetsarbetet är mycket uppskattat av
de biträdande juristerna som märker att
delägarna bryr sig, säger Åkerman.

Ett viktigt mål för byrån
är att i ökad utsträckning
få de kvinnliga medarbe-
tarna att stanna kvar och
öka andelen kvinnliga del-
ägare.

– För många är pressen
från klienter mer än till-
räcklig. Hos oss slipper
man i alla fall känna att
kollegerna tar illa upp för
att man går hem i rimlig
tid.

ROSENGRENS ADVO-

KATBYRÅ i Göteborg
månar också om trivseln.
Man lockar bland annat
med individuella utbild-
ningsplaner, varierad juri-

dik, högt i tak och rimliga arbetsvillkor.
– Det är inte meningen att vi ska jobba

jämt, en normal arbetstid bör inte översti-
ga 40-45 timmar i veckan i snitt, säger vd
Ulf Sahlin. Flexibla arbetstider och goda
möjligheter att jobba hemifrån gör det
också lättare att kombinera arbetet med
familjeliv.

Ulf Sahlin tycker att de ungas krav på
mer delaktighet och ökat ansvar bara är
positivt.

Vad vill de unga?

Rimliga arbetstider, 
provisionslön, lagarbete

Så gör byråerna för att locka till sig de unga

Rimliga arbetstider. Gedigna utbildningsprogram. Lagarbete och ökat ansvar. Bra
arbetsmiljö, ordning och reda och ekonomisk kompensation för föräldralediga.

Se där något av vad advokatbyråerna erbjuder för att möta de yngre juristernas
krav på det goda arbetet. För dem som är beredda att arbeta mycket lockar

även provisionslön och bonus.

>>>

D
en tid är förbi då biträdande jurister nöjde sig med att sitta på kammaren i

ensamhet och slita till långt in på småtimmarna. I dag har de yngre en

mängd förväntningar på sina arbetsgivare.

ADVOKATEN har frågat nyutnämnda advokater vad de vill ha ut av sitt arbete

och några advokatbyråer berättar vad de gör för att leva upp till de förändrade

kraven.

tema/ DET GODA
ARBETET



Kontorslandskap
och en halv dag 
ledigt i veckan

Här tänker man nytt och annorlunda

Kontorslandskap och en halvdag ledigt
i veckan för alla anställda. Och kunder i
stället för klienter.
Det tänks nytt och annorlunda hos
affärsbyrån AJB.

A
JB Advokat-
firman Jonas
Bergh AB,

som är byråns full-
ständiga namn,starta-
des för lite mer än två
år sedan av advokaten
med samma namn.
Efter 15 bra år på La-
gerlöf & Leman,varav
åtta som delägare, vil-
le han skapa något
nytt och eget.

– Vår ambition är
att vara en nytänkan-
de advokatbyrå och
modern konsultfir-
ma.Vi har hämtat in-
spiration såväl från

konsultmarknaden i stort som från advokat-
kolleger, säger advokat Jonas Bergh. Han är
än så länge ensamägare i firman som består
av nio jurister, två sekreterare och en infor-
mation manager som ansvarar för avtals-
och dokumentmallar och företagsbibliote-
ket.

Att det är annorlunda är uppenbart så fort
man kliver in i byråns lokaler på Linnégatan
på Östermalm i Stockholm. Hela det över-
sta planet där besökare tas emot är ljust och
sparsmakat möblerat.

MEN DET SOM skiljer sig mest är kontorets
undervåning där juristerna har sina arbets-
platser. Ingen har eget rum utan alla sitter
tillsammans i kontorslandskap. Dessutom
finns några inglasade rum där man kan gå in
och jobba ostört när man behöver.Det tråd-
lösa nätverket gör att man lätt flyttar med
sig sin dator mellan de olika arbetsplats-
erna.

– Kontoret är byggt för det öppna sätt vi
arbetar på, med ständig kommunikation
mellan oss och en insyn i varandras arbete.
En arbetsmiljö som man både har trevligt

och utvecklas i, säger Jonas
Bergh.

AJB:s affärsidé och exi-
stensberättigande är enligt
grundaren en företagskul-
tur som månar om både
kundernas och de anställ-
das bästa.Att förbättra och
förbilliga kundens juridik
och inte sätta den egna vin-
ningen i första rummet.

Jonas Bergh använder
konsekvent begreppet kun-
der i stället för klienter:

– Det har med min syn på
kunden att göra, jag anser
att det ligger en större re-
spekt i ordet kund, säger
han.

Omtanken om kunden
yttrar sig bland annat i en
stark kostnadsmedveten-
het på byrån som gör att
man enligt Jonas Bergh kan
hålla lägre priser än kon-
kurrenterna. Man ger också
fasta priser för vissa tjänster
och lämnar som en av få by-
råer mängdrabatt vid stör-
re, återkommande upp-
drag.

– Det kan vi göra tack
vare att vi sitter där vi gör,
med betydligt lägre hyror
än i city. Vi försöker även
hålla nere andra onödiga
utgifter genom att göra
mycket själva – till exempel
sköta vår hemsida och ta
fram eget presentationsma-
terial. Däremot håller vi
inte ned lönerna – då får
man inga bra jurister.

BYRÅN ÄR OCKSÅ mån
om att bygga nära och långsiktiga kontakter.
Hos den största kunden, en koncern inom
IT/telekom, har man förutom kontinuerlig
rådgivning till och utbildning av de anställ-
da vidareutvecklat en avtalsbank på intra-
nät som kunden förfogar över.

– Många advokatbyråer lever på
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– Det innebär att vi får mer aktiva
jurister som blir färdiga advokater tidigare,
precis som vi vill ha det.

Mer ambitiösa unga jurister är något som
också tilltalar Magnus Nedström på Sige-
man & Co i Malmö. Byrån profilerar sig på
öppenhet, lagarbete och möjligheter för de
unga att ta tidigt ansvar.

– Vi arbetar huvudsakligen flera i lag med
ett ärende vilket gör att de biträdande juris-
terna tidigt kan få direktkontakt med klien-

terna.Vi har en löpan-
de dialog mellan juris-
ter på olika nivåer och
uppmuntrar ständigt
de unga att komma in

och störa oss – alla dörrar står alltid öppna,
säger Magnus Nedström och fortsätter:

– Vi erbjuder också rimligare arbetstider
än vad som vanligen är fallet på de större
byråerna. En normal arbetstid ska inte vara
längre än mellan kl 8 och 18.Vi ser också till
att ha löpande inblick i varandras arbetssi-
tuation så att ingen ska behöva jobba för
mycket.

STOCKHOLMSBYRÅN Gernandt & Da-
nielsson är en av de mest populära bland
dagens unga. Men inte för att man lockar
med kortare arbetstider och tidig klient-
kontakt. Snarare tvärtom.

– Vi kräver mycket av våra jurister både i
kvantitet och kvalitet, säger Christer Dani-
elsson,vd och rekryteringsansvarig.Man får
räkna med att jobba mycket här.Konsultar-
bete är inget nio till fem-jobb. I grund och
botten tror jag vår popularitet har att göra
med arbetsinnehållet och den allmänna
trivseln på byrån. Vi är en ung arbetsplats
med god stämning och gör många kringak-
tiviteter som bidrar till att folk tycker det är
kul att vara här. Dessutom betalar vi rätt
hyfsade löner.

Gernandt & Danielsson är en av få byråer
som erbjuder alla sina jurister renodlad
provisionslön från och med det fjärde året.
Något som alla hittills nappat på.

EN ANNAN PROFILFRÅGA är internut-
bildningen. För alla yngre jurister ordnas
två gånger i veckan, cirka 80 timmar per år,
fasta utbildningstillfällen då delägarna lär
ut erfarenheter från tidigare uppdrag av alla
de slag.

Byråns gruppbaserade arbetssätt där ty-
piskt sett en delägare och två biträdande ju-
rister jobbar gemensamt om uppdragen är
också uppskattat. Den yngste juristen sva-
rar för grunddokumentationen, som sedan
gås igenom av de äldre kollegerna.

– De unga tycker att detta är ett väldigt lä-
rorikt sätt att arbeta på. Dessutom är
många tacksamma för att de slipper gå ut
med väskan på stan som advokater utan en
ordentlig intern skolning först, säger Chris-
ter Danielsson.

HANS HELLBERG

tema/ DET GODA
ARBETET

>>>

>>>
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5 nya unga advokater

Vad är viktigast
i jobbet för dig?

Ulf Andersen, 36 år, Lindskog
Malmström advokatbyrå,
Stockholm:
– Att bli del-
ägare ligger nog i
topp,eftersom
det ökar möjligheterna att styra sitt
arbete.Möjligheten att få specialise-

ra sig kommer också
högt upp på önskelis-
tan.

– Det är viktigt att få
syssla med frågor som
jag tycker om och be-
härskar,att arbetsupp-
gifterna och ansvaret
stegras och att kvalitén

på det som man förväntas prestera
ska öka.Det vill säga en kontinuerlig
utveckling i yrket. Jag värdesätter
också en lättsam och trevlig stäm-
ning,öppna dörrar och att man kan
prata med kolleger utan att behöva
känna att man stjäl tid från någon.

– Lönen är självklart viktig,men
inte det viktigaste.Hög lön är ofta
förenat med mycket jobb,vilket gör
att timpenningen ändå inte blir så
stor.Om man har något liv vid sidan
av jobbet måste man sätta värde på
det också.Det är viktigt att ha tid för
familj,barn och fritid. Jag ställer mig
ofta frågan varför anställda på advo-
katbyråer inte ska hinna med att göra
sitt jobb på 40 timmar i veckan.

Peter Friis, 33 år,
Magnusson Wahlin,
Malmö:
– Goda möjligheter att
utvecklas som jurist och
möjligheten att få speci-
alisera sig inom några
fält ligger högst upp på

min lista. Intimt förknippat med det
är möjligheten till vidareutbildning
inom organisationen.

– Löner och förmåner är naturligt-
vis också viktigt,men inte avgörande.
Då är det viktigare att det finns ut-
rymme för ett liv vid sidan av arbe-
tet.Hela livet kan inte gå ut på att
befinna sig på arbetsplatsen.Man
måste ha tid för familj och fritidsin-
tressen för att kunna ladda om batte-
rierna.

tema/ DET GODA
ARBETET

PER
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Kontorslandskapet och
det nära sättet man

arbetar tillsammans på,
skapar trivsel på byrån.
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att sälja samma tjän-
ster flera gånger. Vi vill visa
våra kunder att de kan spara
mycket pengar på att ha
ordning på sina juridikin-
köp. Det gör kunden nöjda-
re och ger oss en möjlighet
att visa att företagen inte be-
höver ha egna bolagsjurister.

Kvali-
tetstän-
kande
är en
annan

grundpelare i AJB:s affärsidé
som både kunderna och
medarbetarna har nytta av.
Byrån har dokumenterat
alla arbetsrutiner i en sär-
skild arbetsinstruktion. Där
kan man bland annat läsa att
alla handlingar som lämnar
byrån ska granskas av minst
två personer, vad man ska
tänka på när man kommuni-
cerar med kunden, att man
inte ska ta på sig för mycket
arbete och inte vara rädd för
att göra fel.

I omtanken om de an-
ställda ligger också kontinu-
erliga utvecklingssamtal och
regelbunden intern- och ex-
tern vidareutbildning. Ut-
vecklingssamtalen följs upp
varje kvartal. ’’En gång per år
är alldeles för sällan’’, kon-
staterar Bergh.

ETT ANNORLUNDA grepp
för att få personalen att tri-
vas är också den halva lediga
dag alla har rätt att ta ut
varje vecka.

– Eftersom vi är i ett ser-
viceyrke där det innebär att
man ibland måste jobba
kvällar och kanske även helg
någon gång är det viktigt att
man även kan unna sig att gå
på gym, kafé eller bara rå sig
själv någon halvdag då och
då.Annars blir man lätt upp-
äten av jobbet, säger Jonas
Bergh.

Men det allra viktigaste för
trivseln på byrån tycker han
är kontorslandskapet och
det nära sättet man arbetar
tillsammans på. Medarbe-
tarna arbetar kontinuerligt i
lag om arbetsuppgifterna,
med två yngre jurister och
en äldre i varje lag som lagle-
dare.

– Det är ett fantastiskt ut-
vecklande sätt att arbeta på
både för de yngre och för oss
äldre, säger Jonas Bergh som
är övertygad om att det även
ger bättre resultat för kun-
den.Dessutom har vi roligt.

OCH DE ANSTÄLLDA ver-
kar trivas. Peter Lillthors är
byråns andre advokat och en
av tre lagledare. Han ser
stora fördelar med byråns
arbetssätt:

– På min förra byrå blev
det mycket ensamarbeten
om ärenden. Här har vi lö-
pande, spontana kontakter
om ärendena. Dessutom är
personalens inflytande stör-
re, vi diskuterar gemensamt
vad vi vill med byrån, atmo-
sfären är snällare. Det beror
säkert både på att vi arbetar i
lag och att vi är ett ungt
gäng, säger Peter Lillthors.

Han var från början orolig
för att det skulle vara svårt
att sköta arbetet effektivt i
kontorslandskap.

– Jag såg fördelarna med
kontorslandskap men var
orolig för nackdelarna. Stör-
ningsmomenten har varit
mycket färre än jag befara-
de.

ERIK PETERSSON och
Johan Gregow är nyanställ-
da biträdande jurister på
AJB. De lockades bland
annat av byråns moderna
framtoning och den positiva
stämningen vid intervjun.

– Advokatfirman har
många bra idéer som dels
syftar till att ge kunden en så
bra tjänst som möjligt, dels
skapar en trivsam arbetsmil-
jö, säger Johan Gregow.

– Dessutom är det trevligt
att vi har färsk frukt och
coca-cola på jobbet. Det är
små saker men de betyder
mycket, fyller Erik Peters-
son i.

HANS HELLBERG

5 nya unga advokater

Vad är viktigast i jobbet för dig?
Katarina Hallin,
35 år, Rosengrens
advokatbyrå, Göteborg:

– Det viktigaste är att man kan
kombinera arbetet med famil-
jeliv. Jag har två barn varför det
är helt nödvändigt för mig.
Trenden i dagens samhälle är
att alla jobbar för mycket.Man
undrar hur det hela kommer
att sluta.Redan nu blir många
vuxna utbrända och barnen
drabbas av alla möjliga sorters
sjukdomar som diabetes,åder-
förkalkning och olika stress-
symptom.Jag tror
att fler och fler
eftersträvar rimliga
arbetstider, rimliga
debiteringskrav och
möjlighet att själva
styra sitt arbete och
kunna arbeta hem-
ifrån när det behövs.
Allt fler prioriterar
tid med sin familj.
Det krävs ett oer-
hört samspel för att
få allt att fungera.

– Arbetet måste
kännas roligt och
utvecklande.Det är
angeläget att ganska
snabbt få eget an-
svar för klienter och
ärenden samt att få
utvecklas i yrkesrol-
len genom en grad-
vis stegring av
arbetsuppgifternas
svårighetsgrad.Att
få arbeta självständigt och
samtidigt ha back up.

– Trivsel på arbetsplatsen.Ett
bra klimat på hela arbetsplat-
sen är ett måste,att samtliga
medarbetare är delaktiga och
får vara med och påverka hur
verksamheten bedrivs.För min
del är inte en jättehög lön så
viktig att jag är beredd att arbe-
ta "dygnet runt".Däremot vill
jag att lönen ska motsvara det
arbete som jag utför.Det är
viktigt att man vet vad som gäl-
ler för att bli delägare och att
det finns möjlighet att kunna
avvakta med delägarskap om
så önskas.

Klas Lööf, 29 år, Styrbjörn
Gärde advokatbyrå,
Jönköping:

– Det viktigaste när man valt
den här typen av yrke är att få
möjlighet att ta eget ansvar för
hela ärendeförlopp så snart det
är möjligt.Det är personligen
stimulerande och det bästa sät-
tet att utvecklas i advokatrol-
len.Om det finns marknads-
mässiga förutsättningar vill
man förstås gärna också få möj-
lighet att specialisera sig.

– Viktigt för att jag ska trivas
är också en öppen atmo-
sfär på byrån med gott ut-
byte för tankar och stöd.
Dessutom måste det fin-
nas tid för familj och fritid
– helt enkelt en möjlighet
att välja hur mycket man
vill arbeta.

– Bra lön och andra för-
måner är sådant som följer
av att man gör ett gott ar-
bete.God internutbild-
ning och bra handledning
är givetvis viktigt men det
ser jag som grundläggande
självklarheter.

Jonathan Clauss, 32 år,
Mannheimer Swartling,
Stockholm:
– Möjligheten att få syssla
med och koncentrera mig
på den typ av juridik jag
tycker är rolig, intressant
och spännande.Det bästa

sättet att lära sig är att få arbeta
aktivt med frågorna.Det är
också viktigt att arbetsplatsen
är modern och att arbetsupp-
gifterna varierar.Därför känns
en större byrå bäst för mig.

– Det är också viktigt att få ta
eget ansvar och ha en bra lön.
Att jobba mindre är inte något
jag prioriterar. Jag har valt
advokatyrket för att det är sär-
skilt intressant.Med det följer
att man spenderar mycket tid
med eller på jobbet.Då är det
förstås viktigt att arbetsklima-
tet är gott och att man har trev-
liga arbetskamrater.

tema/ DET GODA
ARBETET

>>>
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Den 1 januari 2004 införs
krav på godkänd advokat-
examen för inträde i
Sveriges advokatsamfund.

F
ör att få avlägga advo-
katexamen krävs del-
tagande i en av sam-

fundet anordnad utbildning
om tre delkurser. Utbild-
ningen sträcker sig över tre
terminer och avslutas med
examination den fjärde ter-
minen. Hela proceduren tar
alltså två år att gå igenom
från delkurs 1 till genomförd
och, förhoppningsvis, god-
känd examen.

För Dig som har för avsikt
att söka inträde under våren
2004 startar delkurs 1 i maj
2002. Kursinbjudan och an-
mälningsblanketter till de
totalt fyra erbjudna kurstill-

fällena har sänts ut till samt-
liga advokatbyråer. Sista an-
mälningsdatum var 15 mars.
Advokatsamfundet vill på-
minna om att det nya syste-
met kräver viss framförhåll-
ning och planering. För att
inte försena Din ansökan om
inträde i Advokatsamfundet
bör den anvisade studieord-
ningen följas, dvs. delkurser-
na 1-3 fördelas på tre termi-
ner. Advokatsamfundet kan
inte garantera platstillgång
vid önskemål om snabbare
studietakt.
Delkurs 1 ges under
höstterminen 2002:

• 18-20 september               
• 9-11 oktober                 
• 6-8 november              
• 13-15 november             

…och delkurs 2:
• 16-18 oktober
• 19-21 november

• 27-29 november
• 11-13 december
Utbildningsnämnden, som

ansvarar för utbildningens
innehåll och genomförande,
har nyligen sammanträtt
och diskuterat innehållet i
delkurserna 2 och 3.Delkurs
1 kommer under en över-
gångsperiod att vara identisk
med nuvarande Grundkurs i
advokatyrkets etik och tek-
nik. Information om inne-
håll i delkurserna 2 och 3
kommer senare under vå-
ren.

Information om utbild-
ning och examen kommer
fortlöpande att läggas ut på
Advokatsamfundets hem-
sida, www.advokatsamfun-
det.se.

Frågor besvaras även av
samfundets kansli på tele-
fonnummer 08-459 03 00.

Halvsida
Standardbolag

Advokatexamen 
– delkurs 1 startar i maj

Tore Alméns 
pris utdelat
I SAMBAND med Svenska
juriststämman utdelades för
andra gången Tore Alméns pris.
Priset har instiftats av Tore
Alméns minnesfond, som bil-
dades år 1919 till hugfästande
av den vid 47 års ålder bort-
gångne Tore Almens livsgär-
ning. Det utdelades första
gången i samband med 80-års-
minnet av Tore Alméns bort-
gång, och avsikten har varit att
det därefter skall utdelas med
några års mellanrum.

Syftet med priset är  att
belöna en framstående rätts-
vetenskaplig prestation av
betydelse för det praktiska
rättslivet, och pristagaren skall
vara under 40 år. Priset, som
var på 100 000 kr, tilldelades
Nils Wahl för arbetet ”Kon-
kurrensskada. Skadestånds-
ansvar vid överträdelse av
EG:s konkurrensregler och
den svenska konkurrens-
lagen”. ❖



Efter mer än hundra år med tyska BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) har den
tyska obligationsrätten reformerats.

Tyska advokater tvingas tillbaka till
skolbänken för att lära
sig den nya systematiken.

BGB,som i en större
utsträckning baseras
på romersk rätt, träd-

de i kraft den 1 januari 1900.Beslut om att
anta BGB-kodifikationen togs visserligen re-
dan 1896,men antagligen ansågs det ”häf-
tigt”att inleda det nya århundradet med en
ny civilrättslig kodifikation.BGB kom att
överleva fem tyska statskonstruktioner:Kej-
sarriket,Weimarrepubliken,Tredje Riket
(som ville skapa en ny ”folk-lagbok”,men
som inte hann med detta),DDR (till 1972)
samt Förbundsrepubliken Tyskland.Dessut-
om antogs BGB i bl a Japan (1898) och Kina
(1930).När det efter murens fall blev aktu-
ellt att anta ny civilrättslig lagstiftning i fler-
talet östeuropeiska länder fanns det (från
tyskt juristhåll) förhoppningar om att de öst-
europeiska staterna skulle intressera sig för
BGB.Den tyska obligationsrätten ansågs
dock vara för komplicerad,varför östeuropé-
erna i stället sneglade på t ex den Neder-
ländska reformen från 1992.Det var näm-
ligen aldrig meningen att obligationsrätten i
BGB skulle kunna förstås av den vanliga
medborgaren,utan systematiken och kate-
goriseringen av de civilrättsliga anspråken
var avsedda för en abstrakttänkande jurist
med skolning i den romerska rätten.

Behovet av en modernisering av obliga-
tionsrätten blev allt tydligare och skyldighe-
ten att implementera EU-direktivet om
konsumentköp senast den 1 januari 2002
användes som förevändning för att reforme-
ra obligationsrätten.

NYA BGB SOM TRÄDDE i kraft 1 januari i
år innebär en uppdatering av den skrivna
lagen, t.ex. omfattas regleringar avseende
elektroniska affärstransaktioner (Imple-
mentering av EU-direktivet om e-handel).
Dessutom inkorporeras ett flertal rättsinsti-
tut som utvecklats under det gångna århun-
dradet.

Exempel på rättsinstitut som nu har ”lega-
liserats” i nya BGB är:

• Förutsättningsläran (tyska: ”Wegfall der
Geschäftsgrundlage”)

• Culpa in contrahendo (tyska: ”Verschul-
den bei Vertragsverhandlungen”)

För den svenske juristen som inte hittar nå-
gon reglering avseende culpa in contrahendo
i den svenska lagboken kan det därför nu
vara av intresse att studera hur den tyske lag-
stiftaren valde att formulera dessa för alla ju-
rister så spännande rättsinstitut.

EN NY BESTÄMMELSE som redan har bli-
vit föremål för livlig diskussion i tyska advo-
katkretsar och som kan få betydelse för före-
tagsförvärv är § 444 som stadgar att en sälja-
re inte kan förlita sig på en kontraktuell
ansvarsbegränsning om säljaren har lämnat
en ”garanti” (tyska:”Garantie”) för köpeob-
jektets beskaffenhet. Begreppet ”garanti”
har tidigare inte funnits i BGB, däremot har
begreppet garanti använts flitigt i avtal om

företagsförvärv och i sådana avtal är det van-
ligt med bestämmelser om att garantin är
begränsad till visst belopp. Om § 444 skulle
tillämpas enligt sin lydelse skulle säljarens
beloppsmässiga begränsning av den lämna-
de garantin komma att förklaras strida mot
tvingande lag. Det är ännu svårt att säga vad
§ 444 kommer att betyda för företagsför-
värv enligt tysk rätt, men en sak är säker.
Användningen av begreppet ”garanti” i tyska
avtal om företagsförvärv kommer att min-
ska drastiskt.

NYA BGB INNEHÅLLER förvisso en rad
materiella förändringar, t.ex. vad gäller pre-
skription, det köprättsliga felbegreppet,
garantifrågor, etc, men av större betydelse
för den praktiskt verksamma tyska advoka-
ten är att själva systematiken har förändrats.
De arbetssätt som tyska jurister har lärt sig
att arbeta på när det gäller att hantera
många civilrättsliga frågor gäller inte mera
och advokatbyråerna tvingas skicka samtliga
jurister till omfattande utbildningar.
Utbildningskravet härrör inte bara från ett
rent praktiskt behov att lära sig det nya sys-
temet, utan ansvarsrättsliga krav innebär att

varje tysk advokat är skyl-
dig att lära sig den nya lag-
stiftningen.Tanken att
advokater skall vara skyldi-
ga att delta i obligatorisk
undervisning avseende
betydelsefull ny lagstift-
ning är onekligen tilltalan-
de och skrämmande (?).

RICHARD JACOBSSON
Advokat
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PRAKTISK
JURIDIK

En kodifikations död

180 x 80
Edkvist
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Personuppgiftslagen (PuL) har nu på all-
var blivit en del av varje företags och
myndighets vardag och därmed en del
av vardagen för såväl klienter som advo-
kater. Det blir också allt vanligare att
oroliga klienter hör av sig med frågor
kring PuL. Samtidigt finns också skäl för
oss advokater att titta närmare på
lagens bestämmelser för vår egen räk-
ning.

PuL är en skyddslagstiftning som är
tänkt att skydda den enskilde indivi-
den från integritetskränkningar.Den

innehåller därför en mängd regler som be-
gränsar möjligheten att behandla uppgifter
som hänför sig till nu levande individer,nå-
got som vi advokater gör i stor skala.Advo-
katbyråverksamhet är en relativt personalin-
tensiv verksamhet som helt bygger på kund-
och motpartskontakter.Advokatbyrån blir
därmed personuppgiftsansvarig enligt PuL:s
terminologi för personuppgifter som sam-
lats in från kunder,anställda och motparter.
Som personuppgiftsansvarig har man ansva-
ret för att PuL efterföljs.Två viktiga frågor
beträffande vår egen verksamhet är:hur be-
handlar byrån uppgifter om anställda och
hur behandlar byrån sina kunduppgifter.

Uppgifter om anställda
Outsourcing blir allt mer populärt.Att ex-
empelvis låta ett externt företag sköta advo-
katbyråns löneutbetalningar innebär dock
att avtal måste tecknas med detta företag ef-
tersom de behandlar advokatbyråns person-
uppgifter på uppdrag av byrån.Samma gäl-
ler vid exempelvis outsourcing av växelhan-
teringen.Leverantören blir ett s k person-
uppgiftsbiträde och det ställs enligt PuL krav
på att ett skriftligt avtal med instruktioner
för biträdet upprättas.

Om byrån ingår i ett internationellt nät-
verk där intranät exempelvis delas finns an-
ledning att se närmare på vilka uppgifter
som förekommer på intranätet eller som

skickas via e-post.Om informationen skick-
as utanför EU och EES-området, krävs näm-
ligen under vissa förhållanden samtycke från
de berörda.Att lägga ut fotografier på de an-
ställda på hemsidan är att jämställa med ex-
port utanför EU och ett samtycke krävs.

Vidare är det nog få advokatbyråer som in-
formerat sina anställda om att deras person-
uppgifter som de lämnar till sin arbetsgivare
kommer att behandlas i allt från lönerevisio-
ner, löneutbetalningar, försäkringsändamål
och andra liknande ändamål,vilket måste
ske enligt PuL.

Klientuppgifter
Alla advokatbyråer har ju någon form av kli-
entregister där det säkerligen finns kontakt-
personer angivna.Detta är något som visser-
ligen är tillåtet,men enligt PuL skall klien-
terna i ett sådant fall informeras om behand-
lingen.Detta krav är ovillkorligt och det
finns därför anledning att se över huruvida
information verkligen givits till klienterna.
Generellt kan man säga att informations-
plikten är den stora utmaningen med PuL
och det gäller att finna praktiska sätt att lösa
denna.

Liksom alla andra företag bör advokatby-
rån överväga att utse ett personuppgiftsom-
bud som anmäls till Datainspektionen.Per-
sonuppgiftsombudets roll är att säkerställa
att advokatbyrån följer PuL och – om så inte
är fallet – att anmäla byrån till Datainspek-
tionen.Detta medför att ombudet bör ha en
så självständig position på byrån som möj-
ligt.

Enligt PuL är det förbjudet för andra än
myndigheter att behandla personuppgifter
om lagöverträdelser som innefattar brott,
domar i brottmål, straffprocessuella tvångs-
medel eller administrativa frihetsberövan-
den.Även civilrättsliga delar av en brott-
målsdom torde omfattas av förbudet.Det
finns dock undantag från förbudet som tar
sikte just på advokatverksamhet och som
möjliggör behandling av dessa uppgifter om
behandlingen är nödvändig för kontroll av
att jävssituation inte föreligger i advokat-
verksamhet eller annan juridisk verksamhet,

samt om behandlingen endast avser enstaka
uppgift som är nödvändig för att rättsliga an-
språk skall kunna fastställas,
göras gällande eller försvaras
i enskilt fall.

Vilken typ av rådgivning kan
PuL föranleda för advokatkåren?

Beroende på vilken klientstruktur byrån
har kan PuL föranleda olika typer av rådgiv-
ning.Det kan handla om att vägleda en kli-
ent som anser att något företag i vilket han
eller hon är kund eller kanske inte har någon
relation alls begått ett övertramp.Det kan
också handla om att göra omfattande ge-
nomgångar av såväl större som mindre före-
tags personuppgiftsbehandlingar för att se
om de är förenliga med PuL.Även andra
ärenden av vitt skild karaktär påverkas av
PuL genom att det t ex i ett outsourcingavtal
måste tas hänsyn till ansvaret för behand-
lingen av personuppgifter.Pragmatiska och
enkla lösningar är givetvis det som klienter-
na efterfrågar och i många fall är det också
möjligt att tillhandahålla.

Förutom denna traditionella rådgivning
kan även frågan uppkomma om advokaten
kan tänka sig att agera personuppgiftsom-
bud för sin klient.Denna fråga har likheter
med den omdebatterade frågan om MDP:
kan en advokat åta sig uppdraget att objek-
tivt granska och i förekommande fall anmäla
sin klient? Enligt min uppfattning är det helt
oförenligt med advokatens lojalitetsplikt att
åta sig ett uppdrag som innebär att advoka-
ten skall granska och anmäla sin klient till en
myndighet.Advokatens uppgift är i stället
att vägleda klienterna så att de uppfyller PuL
och – för det fall vi märker att så inte är fallet
– hjälpa dem att göra det.Bästa lösningen är
dock enligt min mening att personuppgifts-
ombudet utses bland företagets egna medar-
betare eftersom dessa har en bättre kunskap
om företaget och dess personuppgifts-
behandlingar än en utomstående.

AGNE LINDBERG
Advokat 

PRAKTISK
JURIDIK

Personuppgiftslagen 
ur advokatens perspektiv

ADVOKATBYRÅN Baker & McKenzies koncernchef, Christine
Lagarde, har utsetts till den femte mest framgångsrika kvinnliga
chefen i Europa. Det är tidningen Wall Street Journal Europe som
listat de 25 skickligaste affärskvinnorna i Europa.

Fransyskan Christine Lagarde är den enda advokatbyråledaren på
topplistan och Baker & McKenzie är den första advokatbyrån som
förekommit på listan. Motiveringen till Lagardes placering är att
Baker & McKenzie under hennes ledning gjort rekordresultat. ❖

Advokat femte mest framgångsrika affärskvinnan
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Svenskarnas tillgångar har
vid det här laget varit spär-
rade i mer än tre månader

och ännu är det alltså inte slut
på deras vedermödor.Detta är
så mycket märkligare som
USA:s regering frånfallit tidiga-
re uttalade brottsmisstankar
mot svenskarna; sedan en tid på-
stås ju i stället att det är ”i före-
byggande syfte” som de satts
upp på terroristlistan.

En sådan hållning måste be-
traktas som fullkomligt oaccep-
tabel.

Särskilt för en advokat får det
väl anses helt centralt att ge akt
på skiljelinjen mellan efter-
handsingripanden och
förhandsingripanden,mellan
ingripanden på grund av brotts-
misstanke och preventiva ingri-
panden utan brottsmisstanke.
Rättsstaten finns bara på ena
sidan gränsen – på den andra
upptornar sig despotin med alla
sina ”vederstyggliga och stora fel
och lyten”(för att citera 1734
års lag).Despotin låter sig inte
bakbindas av principerna ”inget
brott utan lag”och ”inget straff
utan lag”,men en stat som är en
rättsstat respekterar, ja hyllar
dessa principer – även när det
blåser hårt.

Sverige är av ålder en rättsstat

och bekänner sig som en själv-
klarhet till de nämnda princi-
perna.Vår rättsordning slår fast
dem i både grundlag, regerings-
formen och vanlig lag. I rege-
ringsformen är formuleringen
denna:Straff eller annan brott-
spåföljd får icke åläggas för gär-
ning som icke var belagd med
brottspåföljd,när den förövades
(2 kap.10 § första stycket RF).

Det är att beklaga att FN:s sä-
kerhetsråd och rådets sanktions-
kommitté hösten 2001 okritiskt
svalde alla namnen på USA:s
terroristlista – av krassa realpoli-
tiska skäl måste förmodas.Hur
kritisk man än kan vara mot det-
ta är det dock genom förord-
ningar beslutade av EU som den
konkreta skadan uppkommit för
de aktuella svenska medborgar-
na.En EU-förordning har näm-
ligen – i motsats till en FN-reso-
lution – ställning som omedel-
bart tillämplig lag i Sverige.

DEN SVENSKA regeringens
medverkan till EU-förordning-
arna gör det motiverat att upp-
märksamma fem viktiga rätts-
säkerhetsgarantier i regerings-
formen:

1) kravet på den offentliga
maktutövningens lagbunden-
het,varvid med lag förstås gene-

rella normer som har en allmän
syftning; som lag betraktas där-
för inte in casu-avgöranden i
enskilda fall (1 kap.1 § tredje
stycket RF och förarbetena till
den bestämmelsen),

2) förbudet mot rättskipning
av andra organ än domstolar
(1 kap.8 § RF),

3) förbudet mot retroaktiv
strafflag, se ovan (2 kap.10 §
första stycket RF),

4) förbudet mot ståndrätter
och andra särskilda domstolar
inrättade för redan begångna
gärningar (2 kap.11 § första
stycket RF) och 

5) förbudet mot lagar och
andra föreskrifter i strid med
Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna (2 kap.
23 § RF).

Inget av dessa krav uppfylls i
här aktuella EU-förordningar:

1) Förordningarna kan inte
betecknas som generella normer
utan måste betraktas som in
casu-avgöranden.

2) Förordningarna har därmed
karaktär av rättskipning,men
enligt regeringsformen får bara
domstolar syssla med rättskip-
ning, inte politiska organ.

3) Någon EG-rätt på straff-
rättens område finns inte.Likväl
har EU dömt de aktuella sven-

skarna till något som i regerings-
formens mening måste betrak-
tas som en brottspåföljd.

4) Svenskarna har dömts av en
ståndrätt i skepnad av EU-kom-
missionen,ett i högsta grad poli-
tiskt organ.

5) De har dömts i strid med
regeringsformens förbud mot
lagar som är oförenliga med
Europakonventionen.Kort sagt
har EU här uppträtt som den
vederstyggligaste despoti.

Sedan EU-inträdet den 1 janu-
ari 1995 lever svenska folket
under två legala regimer – vår
inhemska rättsstatliga av vörd-
nadsbjudande ålder och den nya
EU-regimen.Sveriges riksdag
ville i samband med beslutet om
EU-inträde att det mellan dessa
regimer skulle finnas en före-
nande länk.En sådan togs in i
regeringsformens särskilda
EG-paragraf (10 kap.5 § första
stycket RF),en föreskrift som
just nu är mycket aktuell på
grund av ett ändringsförslag av
regeringen (se regeringens pro-
position 2001/02:72).Den
nämnda bestämmelsen handlar
om riksdagens möjligheter att
överlåta beslutanderätt på
grund av Sveriges EU-medlem-
skap.Sådan beslutanderätt kan
än så länge bara överlåtas till

Fara för
rättsstaten?

På sina klienters vägnar, tre svenska med-
borgare av somalisk härkomst, besökte
advokaterna Leif Silbersky och Thomas

Olsson Washington den 21 februari 2002.
Deras ärende var att sammanträffa med

företrädare för USA:s utrikes- och
finansministerier och syftet med

besöket var att söka beveka ameri-
kanerna att från USA:s terrorist-

lista stryka deras klienter.Amerikanerna
sägs ha utlovat besked ”inom några veckor”
(Dagens Nyheters nätupplaga 22 februari).

DEBATT
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Det finns
platser
kvar till

kurserna!
Rådgivar- och
styrelseansvar
10 april i Stockholm

Vårdnad, boende
och umgänge
12 april i Stockholm

Entreprenad- och
konsulträtt

17-18 april i Stockholm

Europakonventionen
19 april i Göteborg

Målsägandebiträde
7 maj i Stockholm

För ytterligare information
och anmälan kontakta 

Birgitta V Reitz, tel 08-459 03 30

Europeiska gemenskaperna och
till dem bara så länge som de
har ett fri- och rättighetsskydd
motsvarande bl a ”det som ges i
denna regeringsform”.

BÖR DENNA FÖRESKRIFT

anses ha någon betydelse för
svenska regeringsledamöter, då
de uppträder i EU:s minister-
råd? Det är rimligt att hävda
det; alltså att det får anses åligga
dem att göra vad de kan för att
hindra åtgärder från EU:s sida
som kränker regeringsformens
ovan nämnda rättssäkerhets-
garantier. De två första av dessa
står i regeringsformens inled-
ningskapitel som har den upp-
fordrande rubriken ”Stats-
skickets grunder”. Det vore bra
märkligt om svenska regerings-
ledamöter, då de uppträder i
EU:s ministerråd, skulle anses
befriade från skyldigheten att
hävda det svenska statsskickets
grunder.

AVSLUTNINGSVIS ett par
principiella synpunkter. Både
FN och EU måste upphöra att
använda sanktionsvapnet mot
enskilda individer på det sätt
som har skett. FN är en organi-
sation av stater, och FN:s upp-
gift är att på det politiska pla-

net verka för internationell fred
och säkerhet. FN:s säkerhetsråd
bör nöja sig med den rollen och
inte även ikläda sig rollen som
åklagare och domstol i en och
samma person. Även EU måste
sluta att använda sanktionsvap-
net på det här sättet.Till saken
hör att EU över huvud taget
inte har någon skyldighet att
implementera resolutioner av
FN:s säkerhetsråd; en sådan
skyldighet har bara medlem-
mar av FN och EU är inte med-
lem av FN. Om EU i det här
fallet följt linjen att låta genom-
förandet av FN:s resolutioner
vara en fråga för EU:s med-
lemsstater, hade genomföran-
det i Sverige kunnat ske med
förnuft och utan att rättsför-
luster behövt drabba svenska
medborgare.

Eller vad anser landets advo-
kater? Ett rikstäckande och av
staten oberoende advokat-
förbund är alltid en nyckel-
institution i en rättsstat.Därför
är det viktigt att  Sveriges
advokater i den här frågan inte
fortsätter att vara tysta som
möss.

TOR BERGMAN 
f d revisionssekreterare

Debatt i riksdagen om EU:s terror-
lagar, justitieminister Thomas

Bodström, advokat Leif Silbersky med
en av de anklagade Al-

Barakaatmedarbetarna Adbirisak
Aden, på väg in till riksdagen

PR
ESSEN

S BILD
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Samfundsstyrelsen har i ett dekret ”vägledande
utlåtande” i cirkulär nr 3/2002 trampat i klave-
ret genom att ge sig till att försöka rucka på
den självklara grundprincipen att varje klient
själv väljer sin advokat även som försvarare.

Dekretet har också väckt
stark indignation hos en
stor och tung grupp

brottmålsadvokater, som i en ge-
mensam skrivelse till styrelsen har undervisat om
det faktiska rättsläget och de tekniska oriktighe-
terna i samfundets dekret.

Saken har andra betänkligheter.
För det första skall styrelsen följa stadgarna för

Sveriges Advokatsamfund,där i portalparagrafen
förklaras att till samfundets och därmed styrel-
sens främsta uppgifter hör att tillvarata advoka-
ters allmänna yrkesintressen.Genom sitt ”vägle-
dande utlåtande”har styrelsen främjat vissa ad-
vokatbyråers intressen gentemot andras,vilket är
oacceptabelt. I samfundets uppgifter ligger inte
någon fördelningspolitisk uppgift, utan fri kon-
kurrens skall råda mellan oss advokater.

FÖR DET ANDRA är det – måste jag tyvärr säga
– vettlöst att utfärda ett förbud mot åtagande
av uppdrag, där intressekonflikt någon gång i en
framtid under uppdragets utförande skulle
kunna tänkas uppkomma. Som icke brottmåls-
advokat kan jag upplysa styrelsen om att i de
fall civilrättsliga tvister inte kan lösas av inblan-
dade advokater och parter utan tvisten fastnar
i domstolarna, tar det ofta mellan tre och fem
år att lotsa tvisten genom systemet till dom i
tingsrätt och hovrätt. Inom näringslivet byter
nyckelpersoner position; en verkställande
direktör som i en inledande tvist är anställd i
kärandebolaget kan efter några år dyka upp i
svarandebolagets ledning. I knappast någon
situation är det uppenbart att det inte kan
tänkas uppkomma en intressekonflikt i en
diffus framtid. Här har styrelsen genom sitt dekret på ett för-
träffligt sätt motverkat advokaternas allmänna yrkesintressen
till förmån för bankers, revisionsbyråers och andras juridiska
verksamhet.

Mitt gräsrotsråd till styrelsen:Ta bort foten ur klaveret och
använd fingrarna.Där är känseln bättre.

BJÖRN ROSENGREN

180 x 45
ITS

DEBATT

’’Samfundets styrelse på villovägar’’

Här är det 
vägledande 
uttalandet 
från Sveriges 
advokatsamfund



INTER PACIFIC Bar Association (IPBA) är en
internationell advokatorganisation som riktar
sig till advokater och jurister med yrkesintresse
för länderna i Sydostasien och Stillahavsom-
rådet.

Liksom motsvarande organisationer har man
årliga kongresser. Dessa brukar besökas av 500-
600 deltagare. Årets kongress äger rum i Hong-
Kong 3-7 maj.

IPBA har omkring 1 700 medlemmar från 62
länder. Särskilda konferenser och seminarier an-

ordnas också under året.Organisationen har flera
specialkommittéer, bland annat Cross Border
Investment,Aerospace Law och Tax Law.

Låter det intressant? Mer information från:
• Hans-Erik Åhman,Advokatfirman Vinge KB,
Box 11025,404 21 Göteborg,031-722 35 00,
e-post:hans-erik.ahman@vinge.se 
• Thomas Ekenberg,Michelson &Werner
Advokatbyrå,Box 5156,102 44 Stockholm,
08-545 040 20, fax:08-545 040 30,
e-post: thomas.ekenberg@mwa.se. ❖
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Invandrarminister Jan O Karlsson har på
DN-debatt den 17 januari presenterat
sin och regeringens syn på svensk flyk-
tingpolitik. Karlsson anser att harmoni-
sering av flyktingpolitiken är viktig och
verkar vara beredd på ännu större
inskränkningar i vårt självbestämmande
än hittills. Denna tanke inger stark oro
och riskerar att leda till en minsta
gemensam nämnare som är betydligt
närmre ny dansk flyktingpolitik än
exempelvis UNHCR:s rekommendatio-
ner.

Karlsson tar vidare upp några för ho-
nom viktiga frågor.Dit hör en rätts-
säkerhetsreform med handläggning i

domstol.Denna reform är förhoppningsvis
på väg genom att asylprocessen tas över av
Länsrätt/Kammarrätt men ännu bättre hade
det varit om handläggningen kom över i all-
män domstol.

Vidare tar invandrarministern upp ensam-
ma barns ställning liksom homosexuellas
och kvinnor som förföljs.Dessa grupper är
på pappret redan skyddade av lagstiftningen
men har hittills erhållit ett väldigt dåligt
skydd och blir det bättre så är det välkom-
met - inte minst behöver förföljda kvinnor få
konventionsstatus i Sverige- men det är
knappast där som ”krutet” skall sättas in ef-
tersom sökandena i nämnda grupper hittills
varit få till antalet.

Följande frågor anser vi i stället livsviktiga
och akuta.

1) Tidsamnesti som gör att man efter
viss tid får stanna i landet.Förslagsvis efter
12-18 månader för barn och barnfamiljer
och 18-24 månader för sökande utan min-
deråriga barn vilket skulle vara ett sätt att ak-
tivt tillämpa den barnkonvention som Sveri-
ge faktiskt skrivit under.Den behandling
som Sverige har i dag av avvisningshotade
flyktingbarn är inte värdig ett civiliserat
samhälle.

2) En förordning som ger Kosovogrup-
pen på drygt 1 000 personer uppehållstill-
stånd samt förordning för krigs- och trauma-
skadade flyktingar från Bosnien samt även
för dem i denna grupp som helt saknar
bostad och försörjning i hemlandet.

3) En klar definition av vad som menas
med att ”strida mot humanitetens krav”– en
gång för alla – så att exempelvis flertalet
krigs- och traumaskadade bosnier kan få
stanna.Denna grupp kan för övrigt aldrig få
nödvändig vård i hemlandet både av ekono-
miska skäl samt p g a dålig tillgång på sjuk-
vård.

4) Fortsatt stöd för särskilt irakiska kur-
der och för skyddsbehövande kurder i all-
mänhet.

5) Översyn av Dublinkonventionen
och krav på att konventionen inte får tilläm-
pas om sökandena varit i Sverige i mer än
förslagsvis 6 eller 12 månader och rätt att få
en asylansökan behandlad i Sverige om man
inte sökt asyl i annat land och bara passerat
det landet på väg till Sverige.
Nu använder UN Dublinkonventionen inte
sällan som förevändning för att slippa att på
allvar ta itu med ansökningar som i allt vä-
sentligt handlar om humanitära skäl och inte
om förföljelse i vanlig bemärkelse.

6) Översyn av visum-
regler så att de inte diskrimi-
nerar anhörigas rätt att få
träffa barn, föräldrar och
nära anhöriga i Sverige.

7) Alternativ rätt till uppehållstillstånd
i Sverige om man fått fast arbete under tiden
som man sökt uppehållstillstånd i Sverige
samt rätt att få arbeta under hela tiden som
man vistas som asylsökande i landet.

8) Rätt att få stanna i landet om man
gift sig under tid som man vistats i Sverige
/alternativt sammanlevt under minst sex
månader och ej som nu krav på att man skall
söka från utlandet.

9) Amnesti för gömda flyktingar som
varit i landet i mer än 24 månader.

10) Krav på att asylprocessen ej får ta
mer än 12 månader i två instanser om ej
ärendet är beslutsstoppat i väntan på ny
praxis från regeringen eller motsvarande.

11) Återgång till gamla regler för anhö-
riginvandring men införande av årlig kvot för
denna grupp -ungefär som nu rörande s k
kvotflyktingar.

12) En betydligt mer aktiv inblandning
från regeringens sida vad gäller praxisfrågor
så att inte Utlänningsnämnden får fortsätta
att urholka det lilla som finns kvar av ”hu-
man”svensk flyktingpolitik.

Om Jan O Karlsson tar tag i dessa frågor
och gör det under våren är han värd allt vårt
stöd.

TRYGGVE EMSTEDT
Flyktingadvokat 

ANITA DORAZIO
Flyktingombud samt ordförande

i asylkommittén i Stockholm

Svensk flyktingpolitik 
i förändring

Årsmöte
i advokater
utan gränser

ÅRSMÖTE HÅLLS onsda-
gen den 17 april kl 18:30 i
Mannheimer & Swartlings
lokaler på Norrmalmstorg
4. Efter mötet serveras en
buffé. Kontakta Astrid
Trolle, e-post:
sekretariat@advokater-
utangranser.org ❖

DEBATT

IPBA håller möte i Hong Kong
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6.C-STADS TINGSRÄTT

har förordnat advokaten
A till offentlig försvarare

för P, som av tingsrätten häktats
såsom misstänkt för försök till
mord samt för grovt rån.

Enligt anteckningar i förunder-
sökningsprotokollet uppgav P vid

polisförhör den 30 juni 2000 i närvaro av
A att samma person, som avlossat ett mot
polismän riktat pistolskott, därefter avlos-
sat även ett skott med ett hagelgevär,men
vid polisförhör den 28 juli 2000 att den,
som skjutit med hagelgeväret, inte varit
samma person som den, som skjutit med
pistolen.

Förundersökningsledaren beslöt däref-
ter att A skulle höras som vittne om vilka
uppgifter P lämnat vid förhöret den 30
juni.

PÅ FÖRMIDDAGEN den 31 juli 2000 tog
polis kontakt med henne, varvid överen-
skoms att hon skulle inställa sig till förhör
samma dag kl. 14.30.

Under mellantiden framförde P en begä-
ran att bli hörd på nytt angående skottloss-
ningen. Av hans uppgifter framgick att A
hade ringt till honom under förmiddagen.

Vid förhöret med A förklarade hon att
hon inte mindes vad P den 30 juni sagt ”rö-
rande aktuell fråga”.

P hördes samma dag vid 16-tiden. Han
sade då att han numera inte visste om det
var samma person som avlossat båda skot-
ten. Vid förhöret framkom att A varit i
kontakt med P två gånger under dagen.

I en skrift av den 31 juli 2000 till C-stads
tingsrätt har extra åklagaren Y efter sam-
råd med chefsåklagaren X hemställt att A
skulle entledigas som offentlig försvarare
för P.

Som skäl för denna hemställan har Y an-
fört följande.

”Det måste anses som mycket märkligt
att P:s försvarare inte kan minnas en så be-
tydelsefull omständighet som det faktum
att P påstod att den person som avlossade
hagelskottet också tidigare avlossat pistol-
skottet. Detta speciellt mot bakgrund av
att P den 30 juni 2000 alltjämt var miss-
tänkt för mordförsök. Både de med hagel-
gevär och pistol avskjutna skotten riktade
sig mot poliser.

Vidare är det högst anmärkningsvärt att,

efter det att polisen kallat advokaten A till
förhör rörande P:s utsaga,hon kontaktade
sin klient, som i sin tur vände sig till poli-
sen för att ändra sin utsaga, samt att hon
vid förhör vid 14.30-tiden inte mindes
vad P uppgav i förhör den 30 juni 2000.
Inte mindre anmärkningsvärt är det fak-
tum att hon ytterligare en gång kontakta-
de P under dagen innan han sedan hördes
av polisen vid 16.00-tiden.

FÖR EN UTOMSTÅENDE betraktare
kan det starkt ifrågasättas om inte advoka-
ten A låtit sig ledas av missriktad omtänk-
samhet mot sin klient och instruerat
honom om vad han bör säga till polisen.
Vad gäller advokaten A:s minnesbilder
kan försiktigtvis som tidigare konstateras
att en försvarsadvokat svårligen torde
kunna missminna sig om ifrågavarande
omständigheter. Hennes uppgifter om
detta kan därmed rimligen inte vara med
sanningen överensstämmande.

Sammantaget torde advokaten A – med
hänsyn till vad ovan anförts – inte längre
vara lämplig att företräda P vid den kom-
mande rättegången.”

A har i yttrande till tingsrätten tillbaka-
visat anmälarens insinuationer.

Hon har hävdat att det varit hennes skyl-
dighet att upplysa P om att hon kallats till
polisförhör samt att det fanns risk för att
åklagaren ville åberopa henne som vittne
och att hon därmed skulle bli förhindrad
att fortsätta som försvarare för P. På hans
fråga vad han skulle göra hade hon svarat
att han skulle begära att få tala med polis
och, när så skedde, säga sanningen. Hon
har givetvis inte talat om för P vad han
skulle säga.

De övriga telefonkontakterna mellan
dem samma dag hade P tagit.

TINGSRÄTTEN HAR I  BESLUT den 1
augusti 2000 anfört följande.

”De av åklagaren åberopade händelserna
och det påstådda sambandet dem emellan
utgör sådana omständigheter att det finns
anledning att ifrågasätta A:s lämplighet
som offentlig försvarare för P.Med hänsyn
till vad som finns antecknat i förundersök-
ningsprotokollet (sid 290) utgår tingsrät-
ten från att A var närvarande vid förhöret i
den del som avser vem som avlossade de
båda skotten. Vid sådant förhållande är

det förvånande att A under sitt förhör
uppgav att hon inte mindes vad P uppgivit
i den delen vid förhöret den 30 juni 2000
(jfr betr. advokats sanningsplikt Wiklund,
God advokatsed s 573 f.). Förundersök-
ning har emellertid avslutats och P är inte
misstänkt för försök till mord utan skall i
den delen endast lämna uppgifter som
förhörsperson. Vid sådana förhållanden
finns inte skäl att nu entlediga A som of-
fentlig försvarare för P.”

Åklagarkammaren i C-stad har den 11
september 2000 genom X ingivit Y:s skrift
till tingsrätten samt tingsrättens beslut för
disciplinnämndens ställningstagande till
huruvida A:s agerande strider mot god ad-
vokatsed och huruvida det finns anled-
ning att disciplinärt ingripa mot henne.

A har hos Advokatsamfundet åberopat
vad hon i saken anfört vid tingsrätten samt
hävdat att hon på intet sätt kan anses ha
åsidosatt god advokatsed.

Ytterligare skriftväxling har förekom-
mit.

Nämndens bedömning:
Det som förekom vid polisförhören med P
erfor A i sin yrkesutövning som advokat.
Enligt 36 kap.5 § rättegångsbalken ägde
hon vid sådant förhållande enligt nämn-
dens mening inte vittna utan samtycke
från P – och därmed inte heller besvara
frågor från polisen – om vad denne yttrat
vid förhören (jfr Ekelöf/Boman, Rättegång
IV,6 uppl., s. 175 f.).Med hänsyn till att
A:s besked vid polisförhöret med henne in-
skränkte sig till att hon inte kom ihåg vad
P yttrat, föranleder hennes besvarande av
polisens frågor ingen åtgärd från nämn-
dens sida.

Åklagarens begäran om vittnesförhör
med A om vad P yttrat aktualiserade frå-
gan om hon kunde kvarstå som försvarare
för P.Med hänsyn härtill var det hennes
skyldighet som advokat att omgående kon-
takta P och informera denne om den upp-
komna situationen.

I utredningen finns inget som tyder på att
A vid sin kontakt med P otillbörligt påver-
kade denne eller att hennes uppgift vid
polisförhöret att hon inte kom ihåg vad P
yttrat var oriktig.

Åklagarkammarens anmälan föranle-
der ingen åtgärd.
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Offentlig försvarare har inte ägt att utan klientens samtycke besvara polisens frågor
om vad hon i sin yrkesutövning som advokat erfarit att klienten yttrat vid polisförhör.
Hennes besvarande av polisens frågor har inte föranlett disciplinär åtgärd,  då hon en-

dast förklarat sig inte minnas vad klienten yttrat. Sedan åklagaren begärt förhör med
försvararen har dennas kontakt med klienten för att informera om situationen an-

setts vara hennes skyldighet som advokat. Ingen åtgärd.
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Skyldighet för advokat att anmäla klients
ersättningsanspråk till ansvarsförsäkrings-
bolaget när han anser anspråket uppenbart
ogrundat? Ingen åtgärd.

Intressekonflikt. Advokat som före-
trädde ett konkursbolag borde ha av-
böjt uppdrag för motpart till kon-
kursboet. Ingen åtgärd.

8.X:S AB försattes i kon-
kurs den 8 februari
1999. Konkursförvalta-

re är advokat B. Vid konkursut-
brottet var av dödsboet efter X
vid L-stads tingsrätt anhängig-
gjort ett mål mot bolaget avseen-
de ett krav mot detta om
552 000 kronor jämte ränta.
Dödsboet företräds i målet av
advokat C och bolaget av advo-
kat A. Den senare fortsätter att i
målet företräda konkursbolaget,
sedan konkursförvaltaren beslu-
tat att inte inträda i processen.

I konkursen har uppkommit
fråga om återvinning av egen-
dom till ett värde av cirka
522 000 kronor. Konkursboet
företräds i denna återvinnings-
tvist av konkursförvaltaren.A fö-
reträder svaranden Y AB.

Dödsboet ifrågasätter i en den
15 augusti 2000 dagtecknad an-
mälan huruvida det överens-
stämmer med god advokatsed
att, såsom A gör, företräda kon-

kursbolaget i en tvist och mot-
part till konkursboet i en annan.

A har i avgiven förklaring, un-
der hänvisning till att konkurs-
bolagets företrädare och företrä-
daren för Y AB båda är helt in-
förstådda med att han i målen
företräder svarandena, bestritt
att han härigenom handlar felak-
tigt. Konkursbolaget och kon-
kursboet hade inga gemensam-
ma intressen och i varje fall före-
låg ingen omständighet som
kunde utgöra något som helst
hinder för honom att obundet
hävda sina huvudmäns intressen
i respektive mål.

Nämndens 
bedömning:

Med hänsyn till uppdraget för
konkursbolaget borde A ha av-
böjt uppdraget för Y AB.

Utöver detta uttalande föran-
leder det som förekommit ingen
åtgärd.

7.ADVOKAT A förordnades i juli 1998 att förrätta bodelning
mellan tidigare samboende Y och X.Han gjorde så i novem-
ber 1999.Bodelningen har ej klandrats till rätten.

Anmälan avser att A handlagt uppdraget oskickligt i vissa hänseen-
den samt vägrat att göra skadeanmälan till sitt
försäkringsbolag.

A har tillbakavisat anmärkningen om
oskicklighet samt har förklarat att enligt hans
uppfattning det inte råder någon skyldighet
för en advokat att anmäla en påstådd skada
till sitt försäkringsbolag och i synnerhet inte i
fall då advokaten anser anmälan vara uppen-
bart ogrundad.

Nämndens bedömning:.
Om en klient skriftligen riktar ersättningsanspråk mot en advokat är
denne skyldig att till sin försäkringsgivare anmäla kravet om detta inte
framstår som uppenbart ogrundat.A har gjort bedömningen att X:s
anspråk mot honom var uppenbart ogrundat. Det har inte visats att
hans bedömning var felaktig.

Anmälan föranleder i denna del därför ingen åtgärd. Inte heller det
som i övrigt förekommit föranleder någon åtgärd.
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Halvsida
Selecta
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9. I  SEPTEMBER 1998 anlitade X AB
advokat A för att driva in ett krav
mot P AB på 250 000 kr enligt fak-

tura. Den 10 november 1998 ansökte A vid
F-stads tingsrätt om stämning i tvisten. Efter
skriftlig och muntlig förberedelse sattes må-
let ut till huvudförhandling den 19 juni

2000.
Y var svarande i tvistemål

mot Q AB angående en for-
dran.A hade från november
1999 uppdrag som ombud
för Y och ärendet handlades
i huvudsak av biträdande ju-
risten C. Huvudförhandling
hölls den 13 april 2000, var-

vid parterna träffade förlikning som stadsfäs-
tes i dom. I brev den 16 april begärde Y en
förklaring av hur C hade skött sitt uppdrag
som ombud vid huvudförhandlingen. A be-
svarade hans brev den 20 april och avslutade
sitt brev med en begäran om besked hur om-
buden skulle förfara med det pågående ären-
det för X AB.I brev den 18 maj kommentera-
de Y ytterligare C:s insatser vid huvudför-
handlingen den 13 april och begärde svar och
förklaringar från A i ett tiotal punkter. I ett
brev den 25 maj konstaterade A att det med

all tydlighet framgick av Y:s svar att denne
inte hade förtroende för advokatfirman samt
drog slutsatsen att Y inte längre önskade A:s
biträde. Han meddelade även att han under-
rättat tingsrätten om att han frånträtt sitt
uppdrag som ombud för X AB.

I  ANMÄLAN HAR X AB begärt prövning
huruvida A handlat i strid med god advokat-
sed när han avsagt sig uppdraget i målet mot
P AB. I sak har X AB anfört följande. Den 30
maj 2000 erhöll bolaget e-post från tingsrät-
ten att A meddelat tingsrätten att han inte
längre företrädde bolaget i målet. Dagen
därpå kom skriftligt besked från A att han
avsade sig uppdraget och som skäl därtill
angavs att bolaget skulle sakna förtroende för
honom. Trots påpekande om att förtroende
förelåg återtog A inte sin avsägelse. Hans
avhopp ledde till att bolaget nödgades anlita
annat ombud, att huvudförhandlingen ställ-
des in och att målet försenades kraftigt med
väsenligt ökade processkostnader.

A har förklarat att han inte kan se att han
agerat i strid mot god advokatsed och i sak
anfört följande. I oktober 1999 erhöll advo-
katbyrån två ärenden genom ett inkassoföre-
tag i vilka X AB önskade byråns biträde i två

Pettersson
110 x 130

RÅ vill ha 100 nya åklagare
RIKSÅKLAGAREN BEGÄR i sitt bud-
getunderlag till regeringen inför de kom-
mande tre åren mer pengar för att anstäl-
la ytterligare 100 åklagare.Merparten av
pengarna ska användas för att effektivare
bekämpa så kallad vardagsbrottslighet.
20 av de föreslagna nya åklagarna ska
användas för att förstärka det internatio-
nella rättsliga utvecklingsarbetet.

Åklagarorganisationen har redan blivit
effektivare. Men utan det begärda
resurstillskottet riskerar handläggnings-
tiderna att öka igen,varnar RÅ. ❖
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pågående rättsliga angelägenheter. Talan var
väckt i tingsrätten när byrån erhåll uppdra-
get. I båda målen var X AB svarande part. C
biträdde bolaget vid huvudförhandlingen
den 13 april 2000 och den träffade förlik-
ningen får anses vara god.Av breven därefter
från Y framgick klart att denne inte hade nå-
got som helst förtroende för A eller advokat-
byrån. A fann det nödvändigt att avsäga sig
uppdraget för X AB i målet mot P AB. Detta
skedde den 25 maj,tre veckor före huvudför-
handlingen som var utsatt till den 19 juni.
Besked lämnades Y även per telefon.

X AB HAR GENMÄLT att bolaget anlitat A i
september 1998 och inte 1999 samt att det
var A som väckte bolagets talan mot P AB vid
tingsrätten den 10 november 1998 och att X
AB alltså var kärande i målet. Det mål där Q
AB stämt privatpersonen Y rör över huvud
taget inte X AB, som inte framfört klagomål
mot det sätt på vilket arbetet med stämning-
en mot P AB hade genomförts. Bolaget var
tvärtom mycket nöjt med insatsen så länge
den varade.

A har vitsordat bolagets uppgifter om
partsställningarna i de båda tvistemålen.Han
har framhållit att det bristande förtroende
som Y hyste för A och advokatbyrån i anled-
ning av målet mot Q AB även skulle komma
att omfatta A som ombud för X AB i det an-
dra målet,enär Y såsom ställföreträdare för X
AB skötte kontakterna med A i målet.A fann
det därför nödvändigt att avsäga sig uppdra-
get som ombud för X AB.

Nämndens bedömning:
A har inte visat att han haft giltigt skäl att
frånträda uppdraget.Vidare har han från-
trätt uppdraget utan att bereda klienten skä-
ligt rådrum att anlita annan advokat. Häri-
genom har han åsidosatt sina plikter som ad-
vokat.

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

Advokat har frånträtt uppdrag utan att visa giltigt skäl härför och utan att bere-
da klienten skäligt rådrum att anlita annat ombud. Erinran.
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Pris 100 kr exkl moms och porto
Gäller så långt lagret räcker.
Beställningen skickas till: Sveriges advokatsamfund,
Box 27321, 102 54 Stockholm
Eller faxas till 08-660 07 79.

Vi beställer antal exemplar

Beställare (texta)

Namn

Byrå

Adress

Lagerrensning hos
AdvokatsamfundetNordiska

juristmötet 
DEN FINSKA lokalstyrelsen för
de nordiska juristmötena inbjuder
nu danska, isländska, norska,
svenska och finska jurister till det
36:e nordiska juristmötet i Hel-
singfors den 5-17 augusti.

I det preliminära programmet
står det bland annat om Profes-
sionsansvar för advokater och an-
dra rådgivare – omfattning, försäk-
ringsmöjligheter och friskrivnings-
klausuler. Ett annat tema är Rätts-
ligt skydd för affärskoncept och
metoder.

De nordiska juristmötena har
arrangerats sedan 1872 och äger
numera rum vart tredje år. I möte-
na deltar jurister från alla de nor-
diska länderna och både privat och
offentlig sektor är representerad.

Mer info på:
www.congrex.fi/njm2002/ ❖

Nordisk 
konferens
om rättsliga 
infosystem

DEN ANDRA nordiska
konferensen om rättsliga
informationssystem går
av stapeln i Oslo den 30-
31 maj. Ett tema på kon-
gressen är publicering av
EU-rättsligt material i
Norden. Ett annat hand-
lar om publicering av
domar i Norden.

Konferensen arrangeras
av Avdelning for forvalt-
ningsinformatikk och In-
stitutt for rettsinforma-
tikk i samarbete med stif-
telsen Lovdata.

E-post: e.k.s.mollen@
jus.uio.no ❖
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Nya ledamöter 14 mars 2002

Håkan Albrecht, Grönberg & Flinck Advokatbyrå HB, Stockholm
Per-Ulrik Andersson, Carl Magnus Lilienberg Advokatbyrå, Stockholm
Viveka Beckeman, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Ove Behrens, Behrens Juridiska Byrå AB, Stockholm
Jens Bengtsson, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm
Harry Bergman, Kilpatrick Stockton Advokat KB, Stockholm
Kristina Berlin, Advokatfirman Wagnsson HB, Nyköping
Måns Dahlqvist, Coudert Brothers Schürmann & Grönberg

Advokatbyrå KB, Stockholm
Martin Dell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Frankfurt am Main
Hans-Christian Detert, Hans-Christian Detert Juristbyrå, Göteborg
Staffan Fredriksson, Actium Juridik AB,Visby
Magnus Hagevi, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm
Peter Henrysson, Advokatfirman Delmar AB, Landskrona
Håkan Lindgren, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm
Carl Lindstrand,Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Marie Marklund, Advokatfirman Linse & Wirgin HB, Malmö
Lena Melinder, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Per Näslund, Advokatfirman Stoltz KB, Sundsvall
Cecilia Ogvall, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Per-Anton Olsson, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB,

Stockholm
Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm
Jim Runsten, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm
Fredrik Sonander, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Therese Ståhlnacke, Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB, Helsingborg
Helene Thulin, Advokaterna Juhlin & Kruse HB, Klippan
Stefan Wallin, Advokatfirman Ericksson & Häggquist, Uppsala
Suzanne Åstedt, Juristbyrån Åstedt-Wetterlund, Mölndal

Utträdda ledamöter
Martin Bergh,Västerås, 1 april 2002
Johan Bojs, Stockholm, 18 februari 2002
Lena Gustafsson, Stockholm, 8 mars 2002

Avlidna ledamöter
Gunnel Markstedt, Sundsvall, 8 januari 2002
Tryggve Wahlin, Göteborg, 1 februari 2002

Remissärenden, i vilka
samfundet avgivit yttranden:

R 8516/2001
Departementspromemorian
”Abonnentinflytande i kabel-
TV-nät”, Ds 2001:52

R 8541/2001
Departementspromemorian
”Straffrättslig sanktionering av
EG:s punktskatteregler för
alkohol, tobak och mineralol-
jor”, Ds 2001:58

R 8571/2001 Framställning
från Sveriges
Inkassoorganisation om höj-
ning av inkassokostnader
m.m.

R 8717/2002 Promemorian
”Uppehållstillstånd med tillfäl-
ligt skydd vid massflykt”, Ds
2001:77

R 8885/2002 UNCITRAL:s
utkast till reglering av
”International contracts
concluded or evidenced by
data messages”

R 8966/2002 Proposition om
Sveriges antagande av rambe-
slut om en europeisk arreste-
ringsorder och om överläm-
nande mellan medlemssta-
terna

55 x 80
Winab

55 x 80
Bolagsbildning

55 x 80
Petri & partner

remissvaradvokatförteckningen
Nytt om
namn
❖ Hovrätts-
president JOHAN

HIRSCHFELT är
ordförande i sty-
relsen för den
nyinrättade Val-
myndigheten.
Advokat ELISA-

BET FURA

SANDSTRÖM är
ledamot i samma
styrelse.

❖ CLAES WER-

DENIUS har ut-
setts till ny lag-
man i Ystads
tingsrätt.

❖ HENRIK

EDELSTAM har
befordrats till
professor i
processrätt vid
Juridiska institu-
tionen, Stock-
holms univer-
sitet.
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Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med
den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund Box 273 21, 102 54 Stockholm


