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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

En hyllning till ordningsmakten
Man kan välja att tillbringa lucianatten på olika sätt. Jag
hade förmånen att få välja att tillbringa den med Stockholmspolisen. Jag är ledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd. Och
mot bakgrund av alla de polisfrågor som Advokatsamfundet
på olika sätt är engagerat i har jag länge tyckt att det vore värdefullt att också se en del av den polisiära verkligheten. Jag
gick på mitt pass klockan halv nio på kvällen och återvände
hem vid sextiden på morgonen. Nattens erfarenheter gjorde
intryck på mig i flera hänseenden. Det gällde såväl Stockholmspolisen och dess arbetsmetoder, som den del av allmänheten som polisen dagligen möter. Tankarna gick osökt
till Spanarna på Hill Street.
Den så kallade utsättningen var en strukturerad och
fokuserad inledning inför nattens uppgifter med praktiska
och strategiska överväganden. Ett gott exempel på tydligt
och lugnt ledarskap. Jag blev glatt överraskad av den stora
kännedom som polisen har om vilka personer som rör sig
på stan, vad som hänt föregående kväll och vilka oroshärdar som kan tänkas uppkomma. Det var också intressant
att följa samarbetet med poliserna från ungdomsroteln och
krogsektionen. Insatsledaren, som intet ont anande hade
åtagit sig att ta hand om mig, var en imponerande gestalt
med stor auktoritet. Han och hans kollega förmedlade en
känsla av trygghet.
Väl ute i polisbilen slås man av den omedelbara tanken
att motboken borde återinföras. De fullständigt oproportionerligt stora resurser som krävs för att kunna upprätthålla
ordningen och förhindra brott en helg i Stockholms city lämnar ingen oberörd. Fylla, fylla och åter fylla. Att åka runt i
Stockholm en hel natt förändrar ens syn på drogproblemet.
Det är tydligt att något måste göras.
Tankarna går till andra länder i vår närhet där superiet
negativt påverkat generationer av människor. Social misär,
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sjukdomar, våld och för tidig död hör till bilden. De sociala
förhållandena kan ofta göra missbruket begripligt. Men allvarligt ungdomsfylleri förekommer även bland ungdomar
med goda sociala förhållanden. Att stora delar av en hel
ungdomsgeneration i välfärdens Sverige är fullständigt redlöst berusade är obegripligt och tänkvärt. De förvandlas
till såväl förövare som offer. En kväll på Medborgarplatsen
och runt Stureplan med avbrott för utflykter till arrestlokaler och akutsjukhus påminner om ett jättestort dagis eller
möjligen, som en läkare lär ha uttryckt det, ett Skansen för
tvåbenta djur. Till gatuvåldet kommer allt våld i hemmet,
bränder och självmordsförsök.
ska unga välutbildade poliser, män och
kvinnor, utföra sitt ibland mycket farliga arbete. I denna
miljö ska de helg efter helg ta hand om förövare och offer.
Måtte de ha förmågan att behålla en värdig människosyn
som inte främst präglas av cynism. Om alla poliser är som
dem jag hade glädjen att träffa denna lucianatt känner jag
stor tillförsikt.
Polisen förtjänar vår beundran och respekt för det
enastående tålamod och den stora uthållighet som de
visar. Men denna respekt bör visas på olika sätt. Det gäller
inte minst arbetsvillkoren. Polisens arbetsmiljö förtjänar
särskild uppmärksamhet. Skall vi behålla en lojal, hårt
arbetande poliskår måste samhället visa sin uppskattning
och respekt. Där finns för polisens vidkommande rätt
mycket att önska.
Jag har alltid tyckt att rättsväsendets aktörer och advokater har en hel del att lära av polisväsendet. Mina kontakter
med allt från rikspolischefer, länspolismästare till poliser
på gatan har alltid präglats av föredömlig öppenhet och
prestigelöshet. Bland rättsväsendets övriga aktörer hör
man sällan ett kritiskt ifrågasättande av de egna arbetsfor-

I dessa miljöer
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merna. Visst gör enskilda poliser fel, ibland till och med
allvarliga fel. Men samtidigt är man enligt min erfarenhet
föredömligt snabb att kritisera och försöka komma till rätta
med sina egna tillkortakommanden.
Tänk om domare, åklagare eller advokater skulle utstå
en bråkdel av de förödmjukelser och hot som enskilda
polismän dagligen tvingas motta. Det är sorgligt att höra
överförfriskade unga framhålla att de eller deras föräldrar
minsann betalar polisernas löner. Det krävs ett stort mått
av professionalism att hantera bemötanden av detta slag.
Såvitt jag kan förstå klarar den moderne polismannen
detta på ett utmärkt sätt.
En annan iakttagelse är denna. Polisen utför ett lagarbete som förutsätter att man kan lita på varandra. Polisen
har våldsmonopol. Den enskilde polismannen riskerar sitt
liv och är helt beroende av samverkan med sina kolleger.
Det kräver förtroende och öppenhet. Inte snarstuckenhet
och bristande generositet. Det innebär också att man bejakar kollegers framgångar. På dessa områden synes mig
polisen mycket bättre än vi andra, advokater, domare, och
ämbetsmän. Delvis kan detta förklaras av aktörernas olika
roller. Men attityderna hos ett gäng poliser som arbetat hela
natten och som på morgonen återvände till stationen för att
skriva rapporter var mycket generös och sympatisk. Samarbete och entusiasm inför kollegers framgång är inte bara en
framgångsfaktor inom polisen. Sådant skulle med all säkerhet på sikt också gagna advokatyrket.
Advokater och poliser representerar inte sällan olika
synsätt när det gäller tvångsmedel och repressiva ingrepp
i allmänhet. Det är helt naturligt att polisen vill ha effektiva
verktyg till sitt förfogande i syfte att fullgöra sin uppgift att
förhindra och lösa brott. På senare tid har repressionen
förvisso vunnit insteg i samhället. Det är därför viktigt att
Advokatsamfundet upprätthåller sitt arbete för värnandet
av rättssäkerhet. Detta kan ibland komma att stå i motsats
till polisens intressen. Hur avvägningen skall ske är ofta
vanskligt att avgöra.
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”Samarbete och entusiasm inför kollegers
framgång är inte bara en framgångsfaktor inom
polisen. Sådant skulle med all säkerhet på
sikt också gagna advokatyrket.”
Ett exempel som illustrerar detta är den lagändring som
möjliggör för polisen att numera, utan att rekvisiten för
husrannsakan och kroppsvisitation är uppfyllda, få öppna
bakluckan på ett fordon för att undersöka vad som finns
där. Som en direkt följd härav har enligt polisen mängden
vapen ute på krogar och i city mycket påtagligt reducerats.
Totalt sett har dock antalet vapen inte sjunkit. Till skillnad
från tidigare förvaras de dock inte längre, likt troféer att
skryta med, i bakluckan på bilen. Detta medför att den
omedelbara risken för att vapen kommer till användning
minskas. När förslaget kom var Advokatsamfundet negativt. Vi avstyrkte det på vad vi då tyckte vara och alltjämt
tycker är goda grunder. Det förelåg brister i analysen om
behovet, effektiviteten och proportionaliteten. Men frågan
är om detta var rätt, trots brister och risk för missbruk.
Med hänsyn till den tydligtvis goda effekten är frågan om
denna regeländring trots allt inte måste anses ha varit
lämplig, nödvändig och proportionell i ett demokratiskt
samhälle och därför en godtagbar inskränkning i enskildas integritet. Efter min utflykt i Stockholmsnatten är jag
nästan böjd att tro det.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2009:

Färre anmälningar
Högsta domstolen upphävde i
december hovrättens dom mot
en man som dömdes till tio års
fängelse för grovt narkotikabrott, trots att den tilltalade
inte var närvarande vid huvudförhandlingen.
Hovrätten fann att det inte
var nödvändigt att den misstänkte var närvarande för att
avgöra målet, bland annat på
grund av att det fanns videoinspelade förhör från tingsrätten.
Men enligt HD är det viktigt att
den tilltalade själv får ta del av
uppspelningarna, bland annat
för att kunna ta ställning till om
det behövs kompletterande
förhör.
Två justitieråd var skiljaktiga.
De anser att hovrätten inte
klargjort att mannen frivilligt
avstått från att delta i huvudförhandlingen, och att redan
detta faktum innebär att hovrättens dom ska underkännas.
HD mål nr B 3549-09

Advokatprotester mot
häktesnedläggningar
Kriminalvården har ont om
pengar och planerar att lägga
ner 14 fängelser och häkten.
Det meddelade Kriminalvårdens generaldirektör Lars
Nylén i slutet av förra året.
Besparingen riskerar dock i
stället att skapa stora kostnader för samhället, befarar
advokater. I en skrivelse ställd
till bland andra Kriminalvårdens generaldirektör och
justitieminister Beatrice Ask
pekar 35 Blekingeadvokater på
att en nedläggning av häktet
i Karlskrona kommer att innebära ökade resekostnader och
mer ersättning för tidsspillan
till advokaterna. Även åklagare och poliser får resa mer,
skriver advokaterna, som också
anser att såväl säkerhet som
rättssäkerhet äventyras av en
nedläggning.
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Advokatsamfundets disciplinnämnd fick under 2009 ta emot
566 disciplinanmälningar, 25
färre än under 2008.
Disciplinnämnden behandlade under 2009 totalt 637
ärenden. De flesta avgjordes
av någon av de tre prövnings-

avdelningarna. 149 ärenden
överlämnades för avgörande till
Disciplinnämnden i dess helhet.
Dessa ärenden resulterade i 79
utdelade påföljder. I de flesta
fall blev påföljden en erinran till
advokaten, men 12 advokater
fick varningar och 4 fick den
näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Inte någon
advokat uteslöts ur samfundet.
Advokatkåren har under de
senaste tio åren vuxit kraftigt.
Trots detta ökar inte antalet
anmälningar till Disciplinnämnden.

– Det är sedan några år en tydlig trend att antalet anmälningar
sjunker och därmed antalet
fällningar. Förklaringen till
denna utveckling tror vi är Advokatsamfundets stora satsning
på utbildning, dels införande av
advokatexamen, dels kravet på
obligatorisk efterutbildning för
advokater. Till detta kommer
att Advokatsamfundet har haft
omfattande gratisutbildningar
i advokatetik och därmed sammanhängande frågor för advokater och biträdande jurister, säger
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

JO-kritik mot Migrationsverket
Det är väsentligt för den
enskilde asylsökanden att
ha tillgång till ett biträde
under asylutredningen. Det
skriver JO Hans-Gunnar
Axberger, som riktar kritik
mot Migrationsverket för
att man i flera fall förordnat
ett biträde alltför sent, i
praktiken när utredningen
redan var färdig.
Det är en advokat som anmält
Migrationsverket till Justitieombudsmannen för fem fall där han
förordnats till offentligt biträde.
Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson medger att biträde borde ha förordnats tidigare i
fyra av fallen, eftersom de asylsökandes trovärdighet där var central för utredningen.
Enligt JO Axberger borde
dock ett biträde ha förordnats
tidigare även i det femte fallet.
I beslutet skriver han att det inte
är förenligt med gällande regler
att biträdet förordnas först fyra
månader efter att ett ansökningsprotokoll upprättats, och

Migrationsverket får kritik för att förordna biträde allt för sent.

en månad efter att Migrationsverket slutfört sin utredning.
Det finns därmed ”anledning att
se allvarligt på de brister” som
advokaten beskriver.
Advokatsamfundet har i flera
sammanhang, senast i anslutning till det nya arbetssättet
”Kortare väntan”, betonat vikten
av att asylsökande får offentliga biträden i ett tidigt skede.
Modellen innebär att ett biträde
förordnas först efter ett inledande förhör, som i många fall har
visat sig vara omfattande. Enligt

Advokatsamfundet kan detta
innebära att asylsökande inte får
tillräcklig hjälp i den inledande
utredningen.
Advokatsamfundets gene-

ralsekreterare Anne Ramberg är
inte överraskad av kritiken.
– Jag kan bara konstatera att
JO:s kritik är helt i linje med vad
Advokatsamfundet vid upprepade tillfällen anfört. Det råder
allvarliga brister i detta hänseUB
ende, säger hon.		
JO 5434-2008
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foto: MARK EARTHY/ scanpix (uppehållstillstånd)

Frånvaro var hinder
för huvudförhandling

Advokatsamfundets
disciplinnämnd behandlade
totalt 637 ärenden under
2009, över ett hundra fler
än året innan. Trots det
stora antalet ärenden utdelade nämnden betydligt
färre påföljder.

Nyheter

”Storhilda” blir ny ordförande i HD
– Ansträng dig och gör ditt
bästa, sammanfattar hon och
tillägger att man måste ha lite
tur också.

Justitierådet Marianne
Lundius med bakgrund
som advokat blir HD:s nya
ordförande, och den första
kvinnan på posten. Hon efterträder Johan Munck som
går i pension under året.
Marianne Lundius fick frågan
före jul, men svarade inte genast.
– Jag behövde lite tid för att
tänka, framför allt på om jag
skulle få acceptans från kollegerna och om jag skulle klara
av uppgiften. Visst har jag haft
ledande positioner förut, men
detta är den första i offentlig
förvaltning, säger Lundius.
Någon direkt programförklaring för ordförandeskapet
vill hon ännu inte lämna, men
hon betonar att domstolarna
måste fortsätta det påbörjade
arbetet att öka förtroendet hos
allmänheten för rättsväsendet
genom att skapa förståelse för
domstolarnas uppgift att trygga
den enskildes rättssäkerhet. För
att lyckas är det avgörande att

Före detta advokaten Marianne
Lundius blir ny ordförande i HD.

domarna inte skyr medierna,
utan i stället blir bättre på att
kommunicera, påpekar hon.
Marianne Lundius är medlem

av det kvinnliga juristnätverket
Hilda, en så kallad Storhilda,
och hon blir HD:s första kvinnliga ordförande. Har hon något
råd till unga kvinnor som vill nå
samma position som hon i framtiden?

Lundius är ett av de justitieråd
som inte har gått den traditionella domarbanan. I stället arbetade hon i 20 år med affärsjuridik på advokatbyrån Lagerlöf
& Lehman (numera Linklaters)
innan hon utsågs till justitieråd
1998. Marianne Lundius tror att
advokaterfarenheten kan vara
till nytta i rollen som ordförande
och myndighetschef.
– Som advokat har man ju varit praktiskt verksam, inte bara
teoretiskt. Det tror jag att man
kan ha glädje av i de administrativa uppgifterna, säger hon, men
konstaterar samtidigt att vissa
rättsområden var ”vita fläckar”
för henne när hon började i
domstolen.
– Jag fick springa snabbt i början för att komma ikapp.
Marianne Lundius tillträder
som ordförande den 1 mars
UB
2010.			

Advokatsamfundet förstärker
tillsynen över advokaterna
Advokatsamfundet ska bli
mer proaktivt i tillsynen
över advokaterna. Det beslutade samfundets styrelse i november. Beslutet är
delvis en följd av penningtvättslagstiftningen.
Enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering
av terrorism som trädde i kraft
förra året ska Advokatsamfundet
övervaka att advokater och advokatbyråer följer penningtvättslagstiftningen.
Men den förstärkta tillsynen
har också andra grunder. I
Advokaten Nr 1 • 2010

många andra länder bedrivs
sedan flera år tillbaka en mer
ingripande tillsyn, i några länder
till och med i form av dramatiska
gryningsräder på advokatbyråer.
Tillsynen syftar till att garantera
kvaliteten på advokatkåren. I vissa länder har statliga organ tagit
över tillsynen över advokaterna.
Sverige ansluter sig alltså
nu till den utveckling som finns
internationellt. Genom att samfundet självt blir mer aktivt i sin
tillsyn hoppas styrelsen också
förekomma de krav på ökat statligt inflytande över advokatkå-

rerna som emellanåt framförs
inom EU.
Den proaktiva tillsynen kom-

mer i första hand att bedrivas genom att Advokatsamfundet begär in skriftlig information från
advokatbyråerna. Det kan också
bli aktuellt med föranmälda byråbesök. Några gryningsräder
planeras dock inte.
UB
Läs mer om tillsyn på:
www.advokatsamfundet.se/tillsyn
Inloggning krävs

Ökad advokathjälp
vid resningsansökan
Den som vill ansöka om resning i ett brottmål bör kunna
få en offentlig försvarare. Det
anser förundersökningsutredaren Staffan Levén, som i januari
överlämnade ett delbetänkande om resningsförfarandet till
regeringen. Enligt förslaget ska
en offentlig försvarare kunna
förordnas om förundersökningen tas upp på nytt eller om
domstolen bedömer att det
finns skäl för det.
Levén föreslår också att det
ska bli lättare att ta upp en
förundersökning på nytt och
att förfarandet för detta ska
regleras i lag.
Resningsförfarandet
i brottmål – återupptagande
av förundersökning och rätt
till biträde (SOU 2009:98)

Domstolar får starkare
ställning i ny grundlag
Starkare ställning för domstolarna, borttagande av
uppenbarhetsrekvisitet och
ett förstärkt skydd för mänskliga fri- och rättigheter är
några av nyheterna i den nya
regeringsform som regeringen
presenterade i en proposition
i december. Det ska bland annat slås fast i regeringsformen
att ingen annan myndighet än
domstol får bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas
mellan domare.
Ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2011.
En reformerad grundlag
(Prop. 2009/10:80)

Nya timkostnadsnormen 1 134 kronor
Timkostnadsnormen är från
årsskiftet för den som innehar
F-skattsedel 1 134 kr exklusive
mervärdesskatt. Timkostnadsnormen för den som inte
innehar F-skattsedel är 863 kr
exklusive mervärdesskatt.
Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och
jurister med uppdrag som till
exempel offentliga försvarare,
målsägandebiträden och offentliga biträden.

Läs mer på webben
www.skatteverket.se
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Nyheter

Brottsförebyggande rådet, Brå,
har utvärderat polisens storsatsning mot den organiserade
brottsligheten som pågått under åren 2006–2009. Utvärderingen har visat att satsningen
gett en effekt på enskilda
kriminella. Insatserna har också
tillfälligt minskat eller stoppat
brottsligheten på lokal nivå.
Effekten på den organiserade
brottsligheten som helhet har
dock varit liten.
www.bra.se

Gott betyg till Sverige i
rättsstatsundersökning
Sverige uppfyller kraven för
en rättsstat bättre än genomsnittslandet i Västeuropa. Det
visar organisationen World
Justice Projects årliga ”Rule of
law index” för 2009. Sverige får
framför allt höga siffror när det
gäller skyddet för mänskliga
rättigheter och rättstillgänglighet. På området kontroll
av och möjlighet att utkräva
ansvar av regeringen och dess
företrädare ligger Sverige nära
genomsnittet i Västeuropa.
World Justice Projects är
en internationell organisation
som finansieras av bland andra
International Bar Association.
I den årliga undersökningen
genomförs dels en opinionsundersökning, dels en enkät
till experter på områden som
juridik och hälsovård.

Läs mer på webben
www.worldjusticeproject.com

Webbsida ger stöd till
MR-advokater
På webbsidan Apply Human Rights kan enskilda och
advokater som arbetar med
mänskliga rättigheter finna
information om internationella
och regionala konventioner
och rättstillämpning. Sidan är
skapad av individer och organisationer aktiva inom MR-området. Ordförande i styrelsen
är svensken Stellan Gärde vid
LO-TCO Rättsskydd.
Apply Human Rights finns i
flera språkversioner. För närvarande pågår arbetet med den
svenska versionen.
www.applyhumanrights.com
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Europarådskritik mot Sverige
Endast i undantagsfall
bör personer som sitter
häktade beläggas med
restriktioner. Det anser
Europarådets antitortyrkommitté, som i en rapport
riktar kritik mot Sverige på
flera punkter.
Europarådets antitortyrkommitté, CPT, publicerade i december
en rapport efter sitt fjärde besök
i Sverige.
Liksom i tidigare rapporter tar
kommittén upp situationen för
häktade i Sverige. CPT konstaterar bland annat att vid besöket
vid häktet i Göteborg var 48
procent av de intagna belagda
med restriktioner. Några av dem
hade hållits isolerade i upp till
18 månader. CPT lämnar en rad
rekommendationer till Sverige
för att komma till rätta med
problemen, och skriver att restriktioner endast bör användas i
exceptionella undantagsfall.

Sverige får kritik av Europarådets antitortyrkommitté.

CPT uppmärksammar också
förhållandena på fängelsernas
högsäkerhetsavdelningar, och
rekommenderar Sverige att inte
som i dag blanda personer som
placerats där av disciplinskäl
och personer som hålls av administrativa anledningar.
Kommittén upprepar sin kritik
mot Sverige för att personer som
inte har begått brott utan ska

utvisas placeras i fängelse med
dömda brottslingar. Dessutom
pekar man på att vården av
intagna vid rättspsykiatriska
enheter nästan enbart består av
psykofarmaka, eftersom det saknas resurser för annan vård. UB
Läs rapporten på
Europarådets webbplats
www.coe.int

Skatteförfarandet

Fortsatt kritik mot tredjemansrevisioner
Skatteverkets tredjemansrevisioner uppfyller inte
grundläggande krav på
rättssäkerhet och integritetsskydd, och bör inte
längre tillåtas enligt Advokatsamfundets remissvar
på Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande.
Och samfundet får stöd för
sina synpunkter också från
andra håll.
Reglerna om tredjemansrevision
ger Skatteverket möjlighet att
samla in uppgifter för kontroll
av annan än den som revideras.
Möjligheten togs bort av den
förra borgerliga regeringen 1994,
men återinfördes efter regeringsskiftet 1997, trots hård kritik.

Såväl Advokatsamfundet
som bankerna reagerade också
kraftigt när Skatteverket 2006
inledde en generell tredjemansrevision för att granska runt 300
klientmedelskonton hos SEB (se
Advokaten nr 3 2008).
I fjol kom Skatteförfarandeutredningens förslag till ny
skatteförfarandelag. Möjligheten
till tredjemansrevisioner finns
där kvar oförändrad i 42 kap. 2 §
sista stycket.
Utredningens förslag har

nu remissbehandlats. Advokatsamfundet ägnar flera sidor i sitt
remissvar åt just tredjemansrevisioner. Det finns, enligt samfundet, tungt vägande skäl att ”ur
integritets- och rättssäkerhets-

synvinkel ånyo avskaffa tredjemansrevisionerna”. Även Bankföreningen är kritisk, och pekar
på att reglerna om tredjemansrevisioner inte är förenliga med
proportionalitetsprincipen.
De omdiskuterade tredjemansrevisionerna har också
uppmärksammats inom regeringspartierna. Under förra året
la folkpartisten Camilla Lindberg
en motion om avskaffande av
revisionerna. Hon ställde också
en skriftlig fråga till Anders
Borg om detta. Finansministern
besvarade dock den med att han
ville vänta in remissvaren på
UB
utredningens förslag.
Läs remissvaret på:
www.advokatsamfundet.se
Advokaten Nr 1 • 2010
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Polissatsning gav effekt
mot enskilda brottslingar

Nyheter
Bransch

Johnny Herre
blir justitieråd

Stort kartläggningsprojekt
av bolagsrätten i 40 länder

Högsta domstolen får ännu en
ledamot från den akademiska
världen, när Johnny Herre
tillträder som justitieråd den
15 mars.
Johnny Herre är i dag professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan.
– Det roligaste och den
största utmaningen, rent yrkesmässigt, ska bli att bredda mitt
fokus och få följa den allmänna
rättspolitiska debatten, säger
Johnny Herre, som konstaterar
att han som akademiker inriktat sig mer snävt på civilrätten,
som är hans ämne.
Att arbeta vid allmän domstol blir en ny erfarenhet för
Johnny Herre, som dock från
sina uppdrag som skiljeman är
van vid att lösa tvister.
Johnny Herre är ordförande
i den svenska referensgruppen
för handelsrätt i International
Chamber of Commerce. Han
är ledamot av styrelsen för
Stiftelsen Juridiska biblioteket
och Swedish Arbitration Association och har skrivit ett stort
antal böcker och artiklar med
civilrättslig inriktning.

Finns det någon koppling
mellan bolagsrätt och
mänskliga rättigheter i ett
land? Den frågan ska ett
stort internationellt FNprojekt försöka besvara.
I projektet deltar Mannheimer Swartling tillsammans
med 18 andra internationella advokatbyråer.
En omfattande kartläggning genomförs nu där man undersöker
om och hur olika länders bolagsrätt kan främja utvecklingen av
mänskliga rättigheter. Bolagsrätt
liksom andra policydokument
för företag och bolagskoder har
traditionellt sett inte kopplats
samman med utvecklingen av
mänskliga rättigheter. Men utvecklingen i dag pekar på att
olika länkar håller på att växa
samman mellan CSR, företagens
samhällsansvar, miljö- och etiska
hänsyn samt mänskliga rättigheter.
– Syftet med projektet är
undersöka om det finns lagar
eller koder med en koppling
mellan näringslivet och mänskliga rättigheter, säger advokat
Michael Karlsson på Mannheimer Swartling.
En utgångspunkt för kartläggningsarbetet har varit frågan om
ett lands nationella bolagsrätt
stödjer och främjar en företagskultur (corporate culture),
som respekterar mänskliga
rättigheter såväl inom det egna
landet som utanför. (Do national
corporate laws foster corporate
cultures respectful of human
rights home and abroad?)
Enligt Michael Karlsson gör
inte den svenska lagstiftningen
det, även om det finns vissa
sådana inslag. Till exempel att
statligt ägda företag är skylAdvokaten Nr 1 • 2010

Enligt Michael Karlsson är syftet med projektet att undersöka om
det finns lagar eller koder med en koppling mellan näringslivet och
mänskliga rättigheter.

diga att följa uttalade miljö- och
etiska hänsyn i sitt arbete.
I kartläggningsprojektet deltar
19 internationella advokatbyråer
med sammanlagt cirka 200
advokater. De arbetar helt pro
bono tillsammans med professor John Ruggie, som är FN:s
generalsekreterares representant för frågor om näringsliv och
mänskliga rättigheter.
Enligt Michael Karlsson

har det funnits ett stort intresse
bland byråns medarbetare för
att delta. Cirka tjugofem har deltagit från olika verksamhetsområden, till exempel miljörätt och
arbetsrätt.
FN-projektet inleddes i början
av 2009. Hittills har två större
möten hållits, ett i New York i
juni, och ett i Toronto under
november. Vid mötena träffades
representanter från advokatbyråerna, akademiker och olika
experter för att under Ruggies
ledning gå igenom och diskutera
delar av materialet.
Till våren ska kartläggningsarbetet mynna ut i en rapport

från professor Ruggie och hans
team till FN. Den kommer att
innehålla rekommendationer
till olika länder att endera ändra
lagstiftning eller göra andra
förändringar på frivillig väg som
syftar till att stärka de mänskliga
rättigheterna.
Projektarbetet på Mannheimer Swartling bedrivs inom
vad som kallas ”Mannheimer
Swartling i samhället”.
– Vi anser att som en stor
byrå har vi en skyldighet att
ge tillbaka något till samhället,
säger Michael Karlsson. Sedan
ser vi ett stort intresse framför
allt bland yngre medarbetare för
detta. Yngre människor vill i dag
komma till en arbetsplats där
man känner att det finns mer än
pengar, att det finns värderingar
också. Vi har kunskapen och resurserna och då vore det fel om
vi inte kunde hjälpa till. Sedan
tycker jag personligen att det är
spännande att möta människor
som tänker på ett annat sätt,
man träffar andra än rena affärskolleger, från andra arbetsområden och det är berikande. TK

Brukarna svarar om EMR
Under perioden 18–29 januari 2010 genomför Hovrätten för Västra Sverige en
intervjuundersökning bland
parter, vittnen, advokater och
åklagare för att ta reda på
vad domstolens brukare anser
om reformen ”En modernare
rättegång”. De intervjuade ska
bland annat svara på frågor
om hur de upplevt det att bli
videofilmade i tingsrätten, och
hur det känns när de inspelade
förhören spelas upp.
Resultatet av undersökningen ska presenteras i mars.

Regeringen efterfrågar
effektivare polis
Polisen måste bli effektivare
och uppfylla verksamhetsmålen bättre. Det fastslår regeringen i sitt regleringsbrev för
Polisens verksamhet under
2010. Regeringen vill också att
skillnaderna i resultat mellan
olika polismyndigheter ska öka,
och att Rikspolisstyrelsen ska
redovisa och bedöma utvecklingen av verksamheten inom
de olika myndigheterna.
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Nyheter
advokat i framtiden

Seminariedeltagare tyckte till om kronvittnen
Ska vi ha ett system med
kronvittnen i Sverige, eller,
annorlunda uttryckt, ska
det löna sig att tjalla?
Frågan debatterades
vid Advokat i framtidens
decemberseminarium
i Stockholm.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

sanna för att förbättra sin situation, sa han.
Men visst finns det effektivitetsskäl för kronvittnen, fastslog
Johan Eriksson.
– Företrädare för polis och
åklagare tycker naturligtvis att
detta är förträffligt, så att vi kan
korta av våra utredningar och
hitta krakar som sitter i våra
häkten och är rädda, och utnyttja dem för att få fällande domar
eller i alla fall uppgifter som kan
bidra till fällande domar. Men
för mig som försvarsadvokat är
rättssäkerheten viktigast, och
den får man inte rucka
på för att försöka få till
stånd fällande domar.

Projektet Advokat i framtidens
sista lunchseminarium för året
fick en något annorlunda form – en debatt
mellan två erfarna
brottmålsadvokater
CLAES BORGSTRÖM
om kronvittnens vara
underkände Erikssons
eller icke vara i Sveargument att ett system
rige. Advokat Claes
med kronvittnen kan
Borgström hade fått
locka sårbara personer
uppgiften att argumen- Claes Borgström hade fått
att ljuga för att förbätttera för kronvittnen,
ra sin situation.
medan Johan Eriksson uppgiften att
argumentera för
– Det påståendet vilar
fick uppgiften att hävkronvittnen.
på en hypotes. Domda att kronvittnen är
stolen får väl värdera
oacceptabelt. Frågan
uppgifterna som man
är aktuell efter Högsta
alltid gör, sa han.
domstolens dom den
I sin argumentation
21 oktober 2009 i mål
ifrågasatte Borgström
B 2074-09.
också det gamla synsätJohan Eriksson
tet att det är moraliskt
framförde att det finns
förkastligt att ”tjalla”
starka skäl mot att
Johan Eriksson
hade uppgiften
och lämna uppgifter
erbjuda misstänkta
om andra.
strafflindring för att de att hävda att
kronvittnen är
– Det tyder väl på
berättar om brottet:
oacceptabelt.
moral och integritet att
– Personer som är
våga sig på att berätta om något
misstänkta för brott, och rädda
som kan vara farligt för andra
för att hamna i fängelse eller bli
människor, konstaterade han.
kvar i häktet, kan vara beredda
Argumenten för kronvittatt lämna uppgifter som inte är

Åhörarna fick rösta om vem som hade de starkaste argumenten.

nen är enligt Claes Borgström
starkare. Det är i samhällets och
målsägandens intresse att klara
upp och förebygga brott, men
också i den tilltalades intresse.
– Om jag sitter inne med
uppgifter som kan leda till att
klara upp allvarlig brottslighet
och kanske förebygga ytterligare
brott, varför då berätta det om
jag inte har en enda vinst att
göra på det, frågade Borgström
retoriskt.
Eriksson och Borgström hann
också diskutera hur ett system
med kronvittnen skulle utformas. Johan Eriksson pekade på
att ett sådant innebär att en del
av bevisbördan läggs över på
åklagaren:
– För att ett system med kronvittnen ska fungera måste ju den
tilltalade lämna sina uppgifter
till en åklagare, som i någon
mån säger att han tror på det.
Det innebär att bevisvärderingen

i samma sekund som åklagaren
går med på en överenskommelse lämnats över.
CLAES BORGSTRÖM anförde en

annan uppfattning.
– Det ska inte vara åklagaren
som gör bevisvärderingen. Men
det kommer att öka kraven på
försvararen, sa Borgström, och
betonade att försvararen i ett
system med kronvittnen ska
klargöra vad som gäller, att det
finns en chans till strafflindring
om man berättar. Ansvaret för
att bedöma uppgifterna ska
sedan ligga hos domstolen.
Debatten avslutades med att
åhörarna fick rösta om vem som
hade de starkaste argumenten.
Majoriteten underkände argumentationen för kronvittnen och
gick på Johan Erikssons linje.
UB
Läs mer: www.advokatsamfundet.se/framtiden

HD:S MÅL B 2074-09 gällde
en före detta medlem i mcgänget Bandidos, dömd till
tre års fängelse i tingsrätt och
hovrätt för bland annat medhjälp till mordförsök. Mannen överklagade domen och
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yrkade på ett lindrigare straff,
bland annat med hänvisning
till att han angett sig själv och
dessutom lämnat uppgifter
som bidragit till att brottet
klarades upp och att hans
medbrottslingar kunde fällas.

Enligt HD finns det förmildrande omständigheter i
fallet, bland annat att mannen
angett sig själv och att han
efter detta lever under hot.
Någon strafflindring på grund
av att han avslöjat andra som

var inblandade i brotten anser
sig dock HD inte kunna ge.
Utrymmet för sådan straffrabatt är mycket begränsat,
och omfattar bara enstaka fall
av undantagskaraktär, skriver
domstolen i sin dom.

Advokaten Nr 1 • 2010
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Världen
Europa tar emot Guantánamofångar?
kuba. Åtta år efter att de första fångarna fördes till

Guantánamolägret uppmanade Amnesty i januari EUländerna att ta emot de fångar som inte kan återsändas
till sina hemländer.
Uppmaningen riktades till bland annat Sverige, Tyskland, Finland och Luxemburg. Det handlar om cirka 50
fångar som har suttit i lägret i flera år utan åtal eller rättegång. Det finns inte längre några misstankar mot dem,
men enligt de amerikanska myndigheterna kan de inte
skickas tillbaka till sina hemländer, på grund av risk för
tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter.

Generalsekreterarbyte i Danmark
Danmark. Den 17 december avtackades Henrik Rothe,

Fem års fängelse för Dinh
Den vietnamesiske advokaten
Le Cong Dinh dömdes i januari
till fem års fängelse för försök
att störta regeringen. Utländska
observatörer släpptes inte in i
rättssalen.
Fem års fängelse, följt av ytterligare
tre år i husarrest, blev straffet för advokaten Le Cong Dinh efter rättegången i Ho Chi Minh-staden. Vid samma
rättegång dömdes också tre andra
demokratiförespråkare. Dinhs dom
kommer att överklagas.
Dinh greps i mitten av juni, och
anklagades för att ha skrivit en ny
konstitution för landet för att ersätta
den nuvarande. Sedan dess har han
hållits i förvar. Det är oklart om han
fått möjlighet att konsultera advokat.
Flera regeringar och organisationer,
däribland CCBE, Rådet för advokat-

samfunden i EU, och International
Bar Association, IBA, har protesterat
mot behandlingen av Le Cong Dinh.
IBA hade också sänt observatörer till
Vietnam för att bevaka rättegången.
Dessa blev dock inte insläppta i rättssalen.
– Rättsprocessen mot advokat Dinh
uppfyller inte grundläggande krav
på en rättvis rättegång. Det är också
djupt beklämmande att en advokat
döms för att ha utövat sina medborgerliga fri- och rättigheter, säger Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg om domen.
Le Cong Dinh besökte Sverige och
Advokatsamfundet förra året, och intervjuades då i tidskriften Advokaten.
UB
Läs intervjun med Dinh i
Advokaten nr 2 2009

efter 15 år som generalsekreterare för det danska advokatsamfundet. Rothe, som tidigare arbetat som domare,
utsågs i oktober till president i ”Sø- og Handelsretten”,
Danmarks viktiga specialdomstol i kommersiella mål.
Henrik Rothe efterträds som generalsekreterare av
Torben Jensen. Jensen arbetar i Justitiedepartementet,
och har erfarenhet från både advokatbyrå och åklagarmyndighet.

IBA vill se utredning av journalistmord
Sri Lanka. International Bar Associations institut för

mänskliga rättigheter, IBAHRI, uppmmanar i ett brev
Sri Lankas regering att utreda mordet på journalisten
Lasantha Wickrematunge.
Wickrematunge sköts till döds i januari förra året på
väg till arbetet på tidningen ”Sunday Leader”. Journalisten var känd för sin kritik mot regeringen, bland annat
för bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna i
kampen mot gerillan De tamilska tigrarna.

MR-pris till mördad advokat
europa. Den ryska advokaten och journalisten Stanislav Markelov tilldelades 2009 års CCBE Human Rights
Award.
Markelov arbetade på flera olika sätt för att främja
mänskliga rättigheter i Ryssland. Han var ordförande i
Rysslands ”Rule of Law Institute” och företrädde som
advokat bland annat den mördade journalisten Anna
Politkovskaja. Markelov mördades i januari 2009.

Samlar Sveriges krafter

foto: tom knutson

REKON är en organisation som samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer över
hela landet, vilket resulterat i 13 lokala kollegier och runt 400 medlemmar. Vårt
mål är att verka för kvalificerat, kompetent och enhetligt arbete med konkurser och
rekonstruktioner i Sverige genom våra medlemmar. Vi är även ett remissorgan
inom förvaltningsfrågor och rättsfrågor i obeståndsrätten.
Sedan REKON bildades 1986 har vi gett ett stort antal remissyttranden inom
obeståndsrätten och verkat för lagändringar i ett flertal frågor. Genom tillsatta
kommittéer bevakar vi obeståndsfrågor inom många olika rättsområden.
REKON – Rekonstruktör och konkursförvaltarkollegiet i Sverige.
Mer information på www.rekon.nu
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Nyheter Richard Goldstone
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Nyheter Stockholm Human Rights Award

Richard Goldstone fick det första
Stockholm Human Rights Award
För första gången har Stockholm Human Rights Award utdelats. Mottagare var den sydafrikanske
domaren Richard Goldstone. Priset har instiftats av Sveriges advokatsamfund, International Legal
Assistance Consortium, ILAC, och International Bar Association, IBA.
text tom knutson foto micke lundström

Båda sidor har klandrats av FN
Israels militära operation Cast Lead
2008–2009 var en kollektiv bestraffning av folket i Gaza för dess stöd till
Hamas. Det anser Richard Goldstone
som dock betonar att Israel har rätt
att försvara sig. Frågan är av vad som
är en oproportionerlig reaktion.
I anslutning till prisceremonin den 3 december
på Advokatsamfundet höll Richard Goldstone
ett anförande under rubriken ”Accountability
on warcrimes” (Straffansvaret för krigsförbrytelser) för ett nittiotal inbjudna gäster; framstående svenska och utländska jurister och
advokater samt journalister.
Richard Goldstone tog särskilt upp utvecklingen av den universella jurisdiktionen och
dess koppling till krigsförbrytelser. Universell jurisdiktion innebär att en nationell domstol kan pröva vissa allvarliga internationella
brott, även om det inte finns någon som helst
anknytning till landets territorium eller medborgare.
Goldstone konstaterade att fram till Nürnbergrättegången efter andra världskriget rådde
det i praktiken straffrihet för krigsförbrytare.
– I de flesta fall betraktades krigsförbrytare som hjältar i sina egna länder. De kunde
tryggt resa runt i världen eftersom det saknaAdvokaten Nr 1 • 2010

des domstolar med jurisdiktion att ställa dem
inför rätta, sa Goldstone som konstaterade att
universell jurisdiktion visserligen fanns men
den gällde endast pirater, och så hade fallet
varit i hundratals år.
Goldstone beskrev hur den universella ju-

risdiktionen återuppväcktes och kom att användas på nya områden som ett resultat av
andra världskriget. Han beskrev hur framväxten av en rad konventioner, till exempel Genève-konventionen, kom att ta upp den universella jurisdiktionen. Och vidare hur olika
internationella domstolar, till exempel den
Internationella brottmålsdomstolen i Haag,
ICC, har upprättats för att pröva åtal för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den universella jurisdiktion blev
viktig när det gäller krigsförbrytelser, summerade Goldstone och tillade att institutionerna
skapade en egen kraft.
– Jag tror inte att de politiker som gjorde det

möjligt för de här domstolarna att verka insåg
att domstolarna själva skulle bli sådana succéer, sa Goldstone och tillade att ICC har blivit
en institution, som fruktas i många huvudstäder. Domstolens jurisdiktion gör att även de
mäktigaste staterna måste ta med domstolen
i sin beräkning.
Belåtet konstaterade han att flera forna diktatorer och förtryckare, bland andra Chiles
Augusto Pinochet, fått finna sig i att vara nåbar för rättvisan till följd av utvecklingen på
området.
– De här förtryckarna och diktatorerna är
alltid angelägna om att få tillgång till medicinsk vård och reser därför till platser där de
kan få det. Men nu måste de tänka sig för två
gånger innan de reser någonstans. Och det
gäller särskilt till länder i Västeuropa, konstaterade Goldstone nöjt.
Olyckligtvis ogillar dock flera stora länder
generellt sett att övervakas av internationella
domstolar och internationella organisationer.

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award har instiftats av Sveriges advokatsamfund, International
Legal Assicstance Consortium (ILAC) och International Bar Association (IBA). Priset ska
årligen ges till en person eller institution som åstadkommit extraordinära insatser för att
främja och skydda de grundläggande mänskliga fri -och rättigheterna.
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Raji Sourani, Richard Goldstone och Anne Ramberg i samband med utdelningen av Stockholm Human Rights Award.
(Läs mer om Raji Sourani på sidan 16.)

»

Att Richard Goldstone skulle ta sig an att
leda FN:s undersökningsgrupp, som sedan
kom att presentera den så kallade ”Goldstone-rapporten” var långt ifrån självklart. Till
att börja med var han skeptisk, och ville inte
bli involverad eftersom han ansåg att FN-resolutionen som låg till grund för uppdraget var
partisk. Den sa att det handlade om ett faktainhämtningsuppdrag om krigsbrott som begåtts av ockupationsmakten Israel. Men den
inkluderade inte krigsbrott som begåtts mot
Israel av palestinska militärer som opererade
i Gaza.
Eftersom Goldstone inte ville

bli involverad trodde han att det var slutet på det hela
för hans del, men så blev det inte. I stället
tillfrågades han om hur ett opartiskt mandat
skulle kunna utformas. Han beskrev hur det
skulle inkludera alla relevanta fakta och händelser som hörde samman med den militära
operationen som kallas Operation Cast Lead
(Operation gjutet bly). Och när det stod klart,
att just detta blev mandatet kunde han inte
tacka nej.
– Jag antog, förmodligen naivt och säkert
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”När man hör hur många
som har dött är det endast
en siffra och den utrycker inte
den personliga berättelsen.”
överoptimistiskt, att med ett opartiskt mandat skulle vi kunna samarbeta med alla parter
och särskilt med Israels regering. Det var första gången som den skulle ha möjlighet att bli
involverad och få samarbeta med ett opartiskt
mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter (UN Human Rights Council).
Det var med stor sorg och frustration som
Richard Goldstone snart tvingades inse att Israel inte ville samarbeta.
– Inte heller kunde vi resa till södra Israel och
träffa offren för raketattackerna, tillade han.
Med palestinierna gick det betydligt bättre
och undersökningsgruppen träffade ledare
för den palestinska myndigheten och för Hamas, som i praktiken har det politiska och miltära ledarskapet över Gazaremsan.

När rapporten från undersökningsgruppen, som visade på oproportionerligt våld
mot civila från båda sidorna, presenterades
blev den antagen av en majoritet i både FN:s
råd för mänskliga rättigheter och Generalförsamlingen.
– Kritiken vi framförde mot båda sidor har
antagits av båda dessa organ. Det är första
gången som det inträffar. Det är synd att detta inte har ägnats tillräcklig uppmärksamhet
med tanke på all publicitet och all kritik som
har funnits runt rapporten. Men inte någon
har tillräckligt uppmärksammat att för första gången, säkerligen i FN:s råd för mänskliga rättigheter, så har kränkningar begångna
av militanta palestinska grupper fördömts i
en rapport, som har antagits av FN:s råd för
mänskliga rättigheter och Generalförsamlingen, sa Goldstone med skärpa och tillade:
– Jag förstår att Israel inte vill ställa till ett
stort väsen eftersom man ogillar rapporten.
Men det gör mig besviken att varken USA eller något EU-land har sagt något. Fast än är
det inte för sent.
Richard Goldstone beskrev på ett gripande sätt sina intryck från Gaza. Hur offentliga
Advokaten Nr 1 • 2010

Nyheter Stockholm Human Rights Award
byggnader har sprängts sönder. Hur 25 000
privata hem totalförstörts och ännu fler delvis förstörts. Hur fabriker bombats och åkrar
ödelagts.
– När man hör hur många som har dött någonstans så är det endast en siffra och den uttrycker inte den personliga berättelsen. 1 400
människor dödades i Gaza under den militära
operationen. Det finns 1 400 personliga berättelser. 1 400 familjer har förlorat sina nära.
Han träffade offren. Det var personliga möten med föräldrar som förlorat sina barn. Små
flickor på två, tre, fyra år som dödats under
den militära operationen i december och januari i 2008–2009.
I rapporten beskrivs hur båda sidor begick
allvarliga krigsbrott. Richard Goldstone underströk att uppdraget var just att samla in
fakta.
– Det var inte frågan om att bevisa något
utom rimligt tvivel. Rapporten är en vägkarta
som visar vad man bör utreda och hur man

bör ta in vittnen. Därför var vår huvudrekommendation att Israel och Gazas myndigheter
ska hålla sina egna utredningar utifrån de
anklagelser vi kommer med. Vad kan vara mer
rimligt än att Israel och de palestinska myndigheterna bedriver sina egna undersökningar?
Om de behöver internationellt stöd kan de få
det, från IBA, eller andra regionala organisationer. Det råder inte brist på duktiga jurister
i regionen.
Richard Goldstone sa sig vara skeptisk till
möjligheterna att FN:s säkerhetsråd kommer
att överlämna rapporten till den Internationella brottmålsdomstolen. Dock hoppas han
att ansvariga myndigheter i Israel och de palestinska territorierna ska utreda och utkräva
ansvar för brotten.
Richard Goldstone diskuterade även rapporten från FN:s undersökningsgrupp med
publiken. I diskussionen beskrev han den israeliska operationen som en kollektiv bestraffning av folket i Gaza för dess stöd till Hamas.

Samtidigt underströk han att det är en svår
fråga hur stater ska ta itu med icke-statliga aktörer och terroristorganisationer.
Goldstone betonade att Israel har rätt att
försvara sig. Frågan är vad som är en oproportionerlig reaktion och om civila eller civila mål
attackerades utan militärt berättigande. Enligt rapporten från FN:s undersökningsgrupp
begick båda sidorna allvarliga krigsbrott, och
använde oproportionerligt våld mot civila. n

läs mer om goldstone
Se Richard Goldstones tal vid prisceremonin på Advokatsamfundet,
IBA. www.ibanet.org
Hör intervju med Richard Goldstone
i P1 Morgon. www.sr.se
Läs intervju med Richard Goldstone
i Svenska Dagbladet. www.svd.se
Läs mer om Stockholm Human Rights
Award på: www.advokatsamfundet.se
och www.ilac.se

Prisceremoni på Advokatsamfundet
Det nyinstiftade Stockholm Human
Rights Award delades ut vid en
ceremoni på Advokatsamfundet
den 3 december.
Christian Åhlund, generalsekretare i ILAC,
berättade att man beslutat ge Goldstone priset redan innan rapporten från FN:s undersökningsgrupp – den så kallade Goldstonerapporten – hade presenterats.
– Richard Goldstone får priset på grund av
sin ovanliga kombination av högsta internationella juridiska kompetens och en djup omsorg
om den enskilda människan, sa Åhlund.
Han menade också att de starka reaktionerna på rapporten gör att man till motiveringen
även kan lägga Goldstones stora personliga
integritet och mod i kampen för att försvara
grundläggande rättsliga principer.

Richard Goldstone gratuleras av Anne Ramberg.

Advokatsamfundets generalsekreterare, beskrev Richard Goldstone
som en envist, hårt arbetande, målinriktad
och modig man som har kämpat för stödja
och försvara de mänskliga rättigheterna inom
en rad olika internationella uppdrag på olika
platser i världen. Ramberg tillade att hon ansåg att Goldstone fått utstå orättvis kritik som
en konsekvens av sitt orubbliga stöd för de
mänskliga rättigheterna.
– Jurister har ett särskilt ansvar för att värna

Anne Ramberg,
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rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Richard Goldstone är en utmärkt representant för dem som tar det ansvaret, sa Anne
Ramberg.
– Det är en stor ära att vara den första mottagaren av Stockholm Human Rights Award. Och
särskilt att få ta emot priset inför en så här kvalificerad och kompetent publik. Jag ser många bekanta och vänliga ansikten här i dag, sa Richard
Goldstone och berättade att han sedan många

år har flera starka kopplingar till Sverige, såväl
på ett privat som på ett yrkesmässigt plan.
executive director i International Bar Association, IBA, konstaterade att det
skett ett paradigmskifte för utvecklingen av
den internationella humanitära rätten under
de senaste decennierna. En av de personer
som varit avgörande för denna utveckling är
just Richard Goldstone. n

Mark Ellis,

15

Nyheter Raji Sourani
hildary december

Kvinnor är dubbelt drabbade av kriget i Gaza och på Västbanken.
Det förklarade advokat Raji Sourani från människorättsorganisationen PCHR, när han besökte
Hildary i Stockholm. Åhörarna fick lyssna till skakande berättelser från krigets verklighet.
text ulrika brandberg och foto tom knutson

”Ingen fred kan existera
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utan rättvisa”
A

dvokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsade Raji Sourani välkommen och berättade om sitt
besök i Gaza för fyra år sedan.
– Där blev jag medveten om juristernas ansvar
för rättsstaten och mänskliga rättigheter. Raji
Sourani är en jurist som aldrig sviktat i detta ansvar. Han har mod och integritet. Men framför
allt har han aldrig förlorat sitt hopp, sa hon.
Raji Sourani är advokat och grundare av
Palestinian Center for Human Rights, PCHR,
en opolitisk organisation som arbetar med
rättsliga medel för att uppnå fred och rättvisa
i Gaza och på Västbanken. Raji Sourani själv
har suttit fängslad i tre år för sitt arbete, och
utsatts för hot och trakasserier. Sourani satt
fängslad i både Israel och Palestina.
PCHR har samlat in vittnesmål från kvinnor
i Gaza om hur de drabbats av Israels ”Operation Cast Lead” i början av 2009. Totalt dödades över 1 400 palestinier under offensiven,
varav 118 kvinnor. 82 procent av de dödade
var civila. Ytterligare flera tusen skadades, och
Gazas infrastruktur förstördes.
Kriget har speglats av världens medier. Men

enligt Raji Sourani är det svårt att förmedla det
svåraste i situationen.
– Man kan visa granatattacker mot skolor
och bostäder i TV. Men det verkliga lidandet
kan man inte visa eller beskriva i siffror. Det
ligger i vardagen, i 1,5 miljoner människors
kamp för överlevnad, komma över förlusterna och återerövra någon form av mänsklig
värdighet, sa Raji Sourani till de församlade
kvinnliga juristerna.
Raji Sourani pekade också på hur den fortgående belägringen omöjliggör uppbyggnad
och återhämtning efter attackerna.
– Ärren är kvar, i form av förstörda hus och
skadade som inte kan få medicinsk hjälp eller
psykologiskt stöd. Gazaremsan sjunker allt djupare i den humanitära krisen, sa Raji Sourani.
Hildarylunchen fick lyssna på två skakande berättelser ur rapporten
”Through Women’s Eyes” (se nästa sida). Båda
fallen, liksom alla de andra som återges i rapporten, visar enligt Raji Sourani att Israel brutit mot folkrätten bland annat genom att anfalla civila. Men ännu har ytterst få ställts inför

Deltagarna vid

rätta för brotten. De ansvariga lever i frihet,
många av dem har höga positioner i samhället,
konstaterade Raji Sourani.
– Kvinnorna i Gaza möter diskriminering i
fredstid och drabbas särskilt av kriget och belägringen av Gaza, konstaterade Raji Sourani.
– Vi kände att det inte fanns mycket rapporterat om kvinnornas situation. Vi ville lyfta fram den och visa hur kvinnorna drabbas,
säger Raji Sourani.
Han berättar att PCHR har en speciell enhet
som arbetar med kvinnors situation och även
kan bistå med juridisk rådgivning till kvinnor.
Raji Sourani ler lite sorgset när han får frågan om hur kvinnornas berättelser påverkat
honom.
– För mig är detta inte några historier. Detta
är verkligheten för oss. Man upplever det och
bär det med sig dygnet runt, säger han.
Skildringarna i rapporten belyser enligt
Raji Sourani tydligt att Israel brutit och fortsätter bryta mot internationell humanitär rätt.
PCHR arbetar med rättsliga medel, bland annat i israeliska domstolar, för att rättvisa ska
skipas för dessa brott.

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992

Sälj det vilande
bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader
på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.
FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20
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STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

E-POST:
info@standardbolag.se
HEMSIDA: www.standardbolag.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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– Situationen i Israel och Palestina är en
av de mest komplicerade i världen. Men lösningen är en av de enklaste. Det är att tillämpa den internationella rätten, den har klara
regler och mekanismer för att handskas med
brott, fastslog Raji Sourani, som sa sig aldrig
har slutat tro på rättvisan.
– Ingen fred kan existera utan rättvisa, sa
Sourani.
Raji Sourani var i Stockholm för att delta
vid utdelandet av det nyinstiftade Stockholm
Human Rights Award, som delades ut till den
sydafrikanske domaren Richard Goldstone.
Sourani betonade att han och hans organisation står bakom Goldstones slutsatser i den
rapport som kom i september.
– Rapporten tillför ingen ny kunskap, allt detta var känt. Det unika med den är de tydliga
rekommendationerna och att Goldstone placerar ansvaret hos världsamfundet, säger han.
Raji Sourani tackade de advokater och jurister världen över som bidrar i kampen för rättsstatlighet och mänskliga rättigheter.
– Kampen för rättvisa och mänskliga rättigheter kan verka hopplös, men ert stöd ger motivation och mod att fortsätta, sa han. n

två kvinnoöden i gaza
Sabah Abu Halimas
Den 4 januari 2009 träffades Sabah
Abu Halimas hus i Sayafa i norra
Gazaremsan av två israeliska granater. Åtminstone en av dem innehöll
fosfor, ett ämne som utvecklar en
våldsam hetta när det brinner. Sabah
förlorade fyra av sina barn och sin
man i attacken. När granaterna träffade ammade Sabah sin 17 månader
gamla dotter. Explosionen fick henne
att tappa barnet i elden. ”Hon skrek
’mamma, mamma’ men jag kunde
inte göra något. Jag såg inget, jag
var också mitt i branden”, berättade
Sabah för PCHR:s intervjuare. Efter
attacken har den äldste av Sabahs
två överlevande söner tvingats lämna
skolan för att försörja familjen. Sabah
är djupt traumatiserad, men det finns
ingen psykologisk hjälp att tillgå i
Gaza. I huset har familjen försökt få
bort blodspåren på golvet utan att
lyckas.

Wafa Al-Radea
Wafa Al-Radea var gravid i nionde
månaden och på väg till sin läkare när
hon och hennes syster besköts av ett
obemannat israeliskt flygplan. De var
de enda personerna på gatan vid tillfället. Båda systrarna skadades svårt,
Wafa så svårt att man bedömde
henne som död när de båda hittades. Hon förlorade ett ben i attacken
och skadade också det andra benet
svårt, så att hon i dag har svårt att gå
trots den protes hon fått. Hennes son
förlöstes med kejsarsnitt samma dag
som attacken inträffade, medan Wafa
låg i koma. Först under förlossningen
insåg läkarna att Wafa faktiskt var
vid liv.
Båda berättelserna återgivna i
rapporten ”Through Women´s
Eyes” som finns att ladda
ner på PCHR:s webbplats:
www.pchrgaza.org

Värd att fira!
Den 131:a upplagan
av Sveriges Rikes Lag
har kommit.
Symbolen för vårt rättssamhälle. Oumbärlig för landets jurister
sedan 1861. Och lika svensk som kafferep.
Sveriges Rikes Lag är värd att fira. Vilket vi brukar göra med en smakfull
lagbokstårta efter ett års hårt arbete med en ny upplaga. Nu kommer den 131:a.
Beställ ditt exemplar på www.nj.se och läs den spännande historien om
världens svenskaste bok. Nu – som alltid – från Norstedts Juridik.

Beställ på 08-598 191 90,
kundservice@nj.se eller www.nj.se

Sveriges mest framgångsrika jurister har en sak gemensamt:
Främst
för de
vi står bakom dem. Med förstklassig litteratur, programvara och
främsta.
digital information. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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JP FASTIGHETSNET
Allt på ett ställe, dygnet runt, varsomhelst
JP Fastighetsnet är informationstjänsten för dig som arbetar
med fastighetsrättsliga frågor. Här finns rättslig information
och en daglig nyhetsbevakning inom området. Allt material
i JP Fastighetsnet är fullt sökbart.

Omvärldsbevakning
Vi bevakar ett stort antal nyhetskällor och rapporterar dagligen
nyheterna i vår tjänst. Två gånger i veckan skickar vi ut ett
nyhetsbrev.

Varför JP Infonet?
Tidsbesparande tjänst – all information
på ett ställe
Användarvänlig med en effektiv sökmotor
Daglig och heltäckande nyhetsbevakning
Kompetenshöjande med många expertanalyser
Våra tjänster:

Analyser och referat
Vi samarbetar med några av landets ledande experter på fastighetsrättsområdet, t ex Anders Dahlsjö, Per-Gunnar Andersson, Bob
Nilsson Hjorth, Hans-Christian Löth och Leif Norell som skriver
analyser om viktiga frågor och avgöranden.

JP Socialnet

Domar och beslut

JP Fastighetsnet

JP Skolnet
JP Miljönet
JP Personalnet

JP Räddningsnet
JP Familjenet
JP Insolvensnet
JP Djurnet
JP Juridiknet
JP Företagarnet

Vi presenterar relevanta domar och beslut i tjänsten. Här hittar du
de senaste domarna från Högsta domstolen och landets samtliga
hovrätter. Vi publicerar även relevanta domar från Regeringsrätten,
kammarrätterna, beslut från JO m.m. I tjänsten finns också rättsfallsserier och årsböcker från Bostadsdomstolen (RBD), Högsta domstolen (NJA), Regeringsrätten (RÅ) och hovrätterna (RH).

JP Livsmedelsnet

Lagar och regler

JP Samhällsbyggnadsnet

Tjänsten innehåller relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
inom det fastighetsrättsliga området, allt ständigt uppdaterat.
Lagarna och förordningarna är strukturerade ämnesvis.

Förarbeten

IdéoLuck AB #091212

Här hittar du förarbeten inom fastighetsrättsområdet, såväl
till äldre lagstiftning som till nyare.

JP Infonet Förlag AB
Kornhamnstorg 6, Box 2237, 103 16 Stockholm
Telefon: 08-462 65 60 information@jpinfonet.se

www.jpinfonet.se

JP Sjukvårdsnet
JP Förvaltningsnet

JP Laglistor
JP EUnet

JP Migrationsnet
JP Upphandlingsnet
JP Serveringstillstånd
JP Ordningsnet
Mer information eller testkonto
För mer information om våra tjänster
kontakta Johan Tärnstedt på
tel 08-462 65 66 eller
johan.tarnstedt@jpinfonet.se.

Nyheter Brå

En viktig slutsats från utbildningen
är att olika professionella aktörer
måste bemöta dessa kvinnor med
empati och att detta inte står i motsättning till objektivitetskravet.
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Nyheter
Brottsoffermyndigheten har genomfört en gemensam utbildning för
aktörer inom rättsväsendet om hur man bäst bemöter sexualbrottsoffer.
Från utbildningssatsningen har man gjort viktiga erfarenheter.
text Per johansson Foto nordic photos

Gemensam utbildning gav ökad
förståelse för sexualbrottsoffer
S
yftet var att öka kunskaperna om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dem i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång.
Utbildningen, genomfördes på uppdrag av
regeringen, är kopplad till handlingsplanen
som kom för två år sedan om mäns våld mot
kvinnor, samkönade övergrepp och hedersrelaterat våld.
Enligt regeringen är det angeläget att alla
som drabbas av sexualbrott känner förtroende för polis, åklagare, domstolar och viktigt
att de inte upplever hanteringen av deras mål
som kränkande,
Projektet var även kopplat till advokaten
och tidigare jämställdhetsombudsmannen
Claes Borgströms sexualbrottsofferutredning
från 2005 som syftade till att öka anmälsningsbenägenheten bland kvinnor, där utbildning
av rättsväsendets aktörer var ett förslag för att
uppnå detta.
Ett centralt problem är att många sexualbrottsutsatta kvinnor ofta känner sig misstrodda av rättsapparaten.

– Kursen var riktad till polis, åklagare, domare och domstolspersonal. Men efter kontakter
med Advokatsamfundet beslöt vi att bjuda in
advokater också, vilket visade sig värdefullt
eftersom de hade mycket att förmedla, säger
Monica Burman som var projektledare.
Utbildningen bestod av dels en dag med föreläsningar, dels ett tvådagarsinternat där deltagarna ingick i mindre grupper som diskuterade, löste uppgifter och gjorde övningar.
I grupperna medverkade personer med olika funktioner inom rättsväsendet.
De sammanfattande erfarenheterna visar
på värdet av att olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, som normalt inte går utbildningar
tillsammans, samlas kring ett gemensamt angeläget tema.
De har fått möjligheter att utbyta kunskaper
och erfarenheter och lärt sig mer om varandras roller, vilket bidragit till att man lyckats
att inte bara genom kunskap, utan främst genom reflektion och diskussion skapa förutsättningar för bästa möjliga bemötande av sexualbrottsoffer.

brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten
genomförde hösten 2008
och våren 2009 en utbildning för aktörer inom rättsväsendet om hur man bäst
bemöter sexualbrottsoffer.
385 poliser, åklagare,
domare, domstolspersonal
och advokater (27) deltog;
ytterligare 100 chefer gick
en endagskurs.
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Könsfördelningen var
65 procent kvinnor och 35
procent män.
Utbildningen omfattade föreläsningar om
aktuell forskning och
medverkan av praktiskt
verksamma personer med
lång erfarenhet av att möta
sexualbrottsoffer, aktivt
deltagande i seminarier

och diskussioner, professionellt förhållningssätt och
bemötande i samband med
polisanmälan, förundersökning och rättegång.
Ett uppskattat inslag som
satte fart på diskussionerna
var interaktiv dramatik med
gruppen Vardagens Dramatik där deltagarna fick vara
med och utforma pjäsen.

– Alla tyckte det var intressant att höra hur
andra yrkesgrupper resonerar kring sin yrkesroll. Domarna funderade exempelvis ofta på
hur långt de kan gå i ett vänligt bemötande i
rättssalen av offren med bibehållen objektivitet, säger Burman.
Det varierade mellan yrkesgrupperna vad
man såg som största problemet i bemötandet,
men många uppgav tidsbrist, framför allt polis
och åklagare.

Många känner sig misstrodda

– Det genomgående budskapet var att det är
oerhört viktigt att använda sin empatiska förmåga. Vi gjorde övningar för att träna på detta, för de flesta gäller det bara att hitta och
använda den. Man måste också ha kunskaper
om hur olika sexualbrottsoffer kan reagera,
säger Burman.
En viktig slutsats från utbildningen är att olika professionella aktörer måste bemöta dessa
kvinnor med empati och att detta inte står i
motsättning till objektivitetskravet.
Det diskuterades flitigt att många sexualbrottsutsatta kvinnor ofta känner sig misstrodda av rättsapparaten, hur hantera detta
utan att göra avkall på objektivitetskravet?
Utbildningen var frivillig och kunskaperna
överlag ganska bra, även om det fanns stora individuella skillnader inom yrkeskategorierna.
För närvarande sammanställer Brottsoffermyndigheten projekterfarenheterna till
ett webbaserat utbildningsmaterial som ska
kunna användas av alla aktörer inom rättsväsendet. n

Läs mer om kursen
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Nyheter
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Advokat berömmer kursen
Advokat Elvy Wicklund, Örebro, har
i över 20 år biträtt kvinnor och barn
som utsatts för sexuella övergrepp.
– Det var en bra kurs. Jag tog med
mig hem intressanta synpunkter på
hur olika yrkesgrupper inom rättsväsendet i andra delar av landet ser på
sin uppgift.
Så här kommenterar hon domarnas funderingar kring empati och objektivitet i rätten:
– Det kan säkert vara känsligt för dem. Man
har nog större möjligheter som polis eller
åklagare att agera aktivt i bemötandet utan
att riskera att bli ifrågasatt.
Svårast i uppdraget som målsägarbiträde är
att de flesta förundersökningarna i våldtäktsmål läggs ned och inte leder till åtal.
– Det gäller att förklara hur lagstiftningen ser
ut, med beviskraven, så att kvinnorna inte tar

på sig skulden för detta också. De lägger ofta så
stor skuld på sig själva för vad som hänt.
Enligt Wicklund är ett respektfullt empatiskt förhållningssätt det viktigaste i klientkontakten, att ge klara och tydliga svar på deras
frågor, att vara beredda på att säga samma sak
flera gånger eftersom chockade människor
ofta har svårt att ta emot information.
– Att de känner sig sedda och hörda och att
man visar empati är oerhört betydelsefullt.
Men att visa empati betyder inte att man sitter och gråter i kapp med dem, det har ingen
blivit hjälpt av.
Värre förr

Hennes råd till blivande målsägarbiträden för
sexualbrottsoffer:
• Sätt dig in i hur psykologiska reaktioner hos
traumatiserade människor påverkar dem.
• Var engagerad och empatisk.

• Var alltid rak och tydlig och beredd att
upprepa dig tills klienten förstår.
Under kursen framkom att många våldtagna kvinnor någon gång under den processen
känner att rättsväsendet tvivlar på dem. Wicklund har inte den erfarenheten i Örebro län.
– Nej, här anser jag att de bemöts med respekt. Men jag minns hur det var i mitten på
1980-talet när jag började arbeta med detta.
Då kan man verkligen tala om en djup misstro
mot kvinnor som anmälde våldtäkter.
– Efter att ha hört hur det är på vissa andra
håll i landet vore det kanske en bra idé om
Domstolsverket gjorde den här utbildningen
obligatorisk som man gjorde med den om bemötandet av misshandlade kvinnor. n

Läs mer på hemsidan:
http://www.brottsoffermyndigheten.se/
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Resning, juridik och rättvisa
Häromdagen kom ett utredningsbetänkande med förslag som innebär bättre möjligheter att få resning för den
som har dömts för brott (SOU 2009:98). Det ska bli lättare att återuppta förundersökningen och det klargörs när
detta ska ske. Den som vill söka resning får oftare hjälp av
en advokat.
Jag tänkte passa på att här oombedd lägga fram ett
kompletterande lagförslag. För att om möjligt skynda på
lagstiftningsförfarandet tar jag med alla de tre traditionella
delarna i ett lagförslag: överväganden, lagtext och författningskommentar.
Jag har tidigare föreslagit att det liksom i Norge ska inrättas en särskild nämnd för prövning av resningsärenden.
Det tycker jag fortfarande, men saken är inte aktuell och
jag lämnar den därhän nu.
Men en annan resningsreform pockar på. Den hänger
ihop med ett avgörande från Högsta domstolen (HD) som
inte har blivit särskilt uppmärksammat och som gör det
svårare att få resning. Jag tror det är dags att skapa ett slags
rättssäkerhetsventil i resningsärenden.
Ungefär så här kan ett utkast till propositionstext se ut.
överväganden

I dag kan den som har dömts för ett brott få resning om
det kommer fram någon ny omständighet eller något nytt
bevis och personen sannolikt skulle ha frikänts om domstolen hade haft kunskapen redan då. Det kan också bli
resning om det nya tillsammans med det gamla gör att det
finns synnerliga skäl att på nytt pröva om den dömde är
skyldig. Det kallas tilläggsregeln.
Det har visat sig att effekten av reglerna ibland blir att
den så kallade. orubblighetsprincipen får alltför stort
spelrum på bekostnad av ”sanningsprincipen” (jfr SOU
2009:98 s. 66 och 84). Det blir viktigare att en dom står
24

fast än att den görs om när den är fel. Så bör det inte vara.
”Att i alla lägen upprätthålla lagakraftvunna avgöranden
som materiellt sett framstår som felaktiga [---] skulle undergräva allmänhetens förtroende för rättsväsendet och anses
stötande för rättskänslan.” (Se SOU 2009:98 s. 66 med
hänvisning till SOU 1938:44 s. 65.)
Problemet uppkommer särskilt vid den andra resningsansökningen, liksom vid den tredje osv. I ett avgörande
den 18 november 2009 (mål Ö 524-09) prövade HD den
andra resningsansökningen från en man som år 2002
dömdes för mord till fängelse på livstid. Domstolen konstaterade att de nya omständigheter som nu åberopades var
av liten betydelse jämfört med dem som hade förts fram
i ansökan nr 1. Ska HD då göra en fullständig prövning
av materialet eller avslå på i huvudsak formella grunder?
Domstolen uttalade i denna fråga:
Situationen kan emellertid vara den att det nya material som åberopas till stöd för en andra resningsansökan
visserligen inte saknar all betydelse men är så marginellt
att det inte skulle ha kunnat inverka på bedömningen, om
materialet hade förelegat även när den första ansökningen
prövades. Det saknas då skäl för HD att göra någon ny
värdering av det material som åberopades till stöd för den
första ansökningen.
Någon fullständig prövning ska alltså inte göras. HD ska
bara konstatera att det nya materialet inte hade kunnat få
någon betydelse vid den första prövningen. Resonemanget
är begripligt och ganska logiskt, men det förstärker orubblighetsprincipens problem. Den av HD fastlagda regeln saknar ventil för den situationen att domstolen – eller enskilda
domare – anser det troligt att den dömde är oskyldig.
Denna uppfattning kan de normalt inte tillägna sig utan att
studera målet noggrannare än de egentligen borde enligt
den nya regeln. Men likväl kan det inträffa.
Advokaten Nr 1 • 2010

Följden av den nya regeln torde vara att resningsansökningen ska avslås även om man kommer fram till att den
dömde nog är oskyldig. Från ett rättighetsperspektiv ter
sig detta inte godtagbart. Enskilda bör inte offras på det
sättet på rättssystemets bekostnad. Det bör därför införas
en bestämmelse som gör det möjligt att bevilja resning i
ett sådant fall. Det kan invändas att redan den så kallade
tilläggsregeln erbjuder en sådan möjlighet, men prejudikatet synes inte ge utrymme för att använda denna regel som
rättssäkerhetsventil på det sätt som nu avses.
Den nya bestämmelsen bör ge uttryck för grundsatsen
– i strid med den nuvarande orubblighetsprincipen – att
resning alltid ska beviljas om man vid en förnyad prövning av allt som har kommit fram finner det troligt att den
dömde är oskyldig.
Lagtext

 8 kap. 2 § andra stycket RB Resning ska beviljas i brott5
mål om det på grund av vad som har blivit känt efter
domen finns anledning att tro att den tilltalade är oskyldig.
Författningskommentar

I den nya bestämmelsen föreslås en ny ventil för resningsmål. Den utgår från en grundsats av innebörd att ett rättssystem måste tillåta att en person kan slippa ifrån en dom
för ett brott som han eller hon troligen inte har begått.
Enligt det nya andra stycket i 58 kap. 2 § rättegångsbalken ska resning beviljas om det på grund av vad som
har blivit känt efter domen finns anledning att tro att den
dömde är oskyldig. Härmed avses detsamma som att det
ska bedömas ”troligt” att personen inte är skyldig, alltså att
sannolikheten för detta väger över.
Det ska alltså göras en ny preliminär prövning. Och till
skillnad från vad som gäller enligt första stycket punkt 4 i
paragrafen ska domstolen bedöma hur skuldfrågan ter sig
vid prövningstillfället.
Att göra en bedömning av vad som är ”troligt” är ovant
för domstolarna. Normalt prövar ju domstolen skuldfråAdvokaten Nr 1 • 2010

”Att tvingas ta hänsyn till allt som läggs fram i målet
innebär naturligtvis en belastning för domstolen.
Men intresset av att en person som troligen är
oskyldig ges chansen till en ny prövning har
bedömts väga tyngre.”
gan utifrån en bedömning av om det finns rimligt tvivel
om den tilltalades skuld. Och i resningsmål ska det i dag
bedömas vad den domstol som har meddelat den fällande
domen skulle ha kommit fram till om den hade haft kännedom om nytt material. Här blir i stället frågan vad som
ter sig troligast vid den nya bedömningstidpunkten. Även
om denna prövning ofta torde vara svår, är det rimligt att
kräva av rättssystemet att den görs.
Den nu angivna prövningen måste, för att ventilen ska få
avsedd verkan, göras vid varje resningsansökan. Den domstol som prövar ansökan får alltså inte avslå den på den
grunden att materialet skiljer sig bara marginellt från vad
som tidigare har kommit fram. Att tvingas ta hänsyn till allt
som läggs fram i målet innebär naturligtvis en belastning
för domstolen. Men intresset av att en person som troligen
är oskyldig ges chansen till en ny prövning har bedömts
väga tyngre.
Det är inte troligt att lagstiftaren antar mitt erbjudna
lagförslag. Men jag har under mina år som JK fått intrycket
att juridiken ibland är rättvisans fiende. Om reglerna inte
ger utrymme för att bevilja resning för en person som
domstolen bedömer troligen vara oskyldig, är det nog ett
exempel på detta.

Göran Lambertz nyblivet justitieråd
och före detta justitiekansler
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Fokus Stockholmsprogrammet

I december antogs Stockholmsprogrammet, EU:s gemensamma program för det
rättsliga samarbetet de kommande fem åren.
Sverige ledde förhandlingarna. Det svenska ordförandeskapet får beröm för sitt
pragmatiska arbete och för att ha lyckats stärka EU-medborgarnas rättssäkerhet.
Andra bedömare är mer kritiska och anser att Sverige varit för försiktigt och att
man kunnat komma mycket längre.
text ulrika brandberg och tom knutson

En vägvisare mot

rättssäkerhet
D

en 1 december 2009 trädde EU:s
nya författning Lissabonfördraget i
kraft. Med det nya fördraget knyts
banden mellan Europas länder allt hårdare.
Strax efter ikraftträdandet antogs också
Stockholmsprogrammet, EU:s gemensamma

26

program för det rättsliga samarbetet för de
kommande fem åren.
Stockholmsprogrammet, med underrubriken ”An open and secure Europe serving and
protecting the citizens”, antogs enhälligt av
EU:s stats- och regeringschefer vid EU-rådets

möte den 10–11 december 2009. Programmet
har tagits fram under svensk ledning, eftersom Sverige var ordförandeland under det
andra halvåret 2009.
Justitieminister Beatrice Ask är nöjd med
slutresultatet:
Advokaten Nr 1 • 2010

Fokus Stockholmsprogrammet

foto: stockholm stad

i Europa?
– EU har fått tydliga ramar för vad vi ska
fokusera på i det rättsliga och inrikespolitiska
arbetet de kommande fem åren. Jag tycker vi
fått ett bra program. Arbetet mot människohandel förstärks väsentligt. Den grova brottsligheten får det tuffare, säger hon.
Advokaten Nr 1 • 2010

Stockholmsprogrammet har diskuterats flitigt i den politiska debatten och på ledarsidorna under hösten och vintern. Oftast handlar
kommentarerna om asyl- och immigrationspolitiken, och man kan få känslan att hela programmet rör just dessa frågor. Så är det inte.

På 82 sidor avhandlas en lång rad områden
asyl- och immigrationspolitiken har 13 sidor
– och rådet lämnar många och omfattande rekommendationer till EU-kommissionen och
till medlemsstaterna.
Efter ett inledande och sammanfattande ka27
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”Stockholmsprogrammet har
en bättre balans mellan brottsbekämpning och individens
rättigheter. Medborgarperspektivet är tydligt.”

Beatrice Ask

pitel följer sex kapitel. De behandlar i tur och
ordning medborgerliga fri- och rättigheter (2);
ökad integration av rättssystemen för att förenkla för EU-medborgarna (3); säkerhet och
skydd mot terrorism och annan brottslighet
(4); gemensamt gränsskydd och viseringspolitik (5); migrations- och asylfrågor (6) och slutligen EU:s kontakter med omvärlden (7).
Som underrubriken på programmet och
ordningen på kapitlen antyder har det svenska ordförandeskapet velat betona medborgarnas ställning och rättigheter inom unionen.
Under ett antal år har EU:s rättsliga samarbete i första hand fokuserat på att bekämpa
terrorism och brottslighet. Det märktes inte
minst i Haagprogrammet, som drog upp riktlinjerna för åren 2005–2009, och hade rubriken ”Stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen”.
Men nu tycks pendeln ha svängt, och det
svenska ordförandeskapet har i stället talat
mycket om balans mellan skydd för individens rättigheter och skydd mot terrorism och
brottslighet.
– Stockholmsprogrammet har en bättre balans mellan brottsbekämpning och individens
rättigheter än tidigare program haft. Medborgarperspektivet är tydligt, säger Beatrice Ask.
Balansgång på slak lina

Bakom det nya perspektivet kan man ana den
debatt som pågått runt om i Europa, om tilltagande övervakning och hemliga tvångsmedel efter terrorattentaten i USA 2001, London 2004 och Madrid 2005. I Sverige har den
märkts bland annat i den så kallade FRA-debatten.
Kritiken om att EU gått för långt i övervakning och registrering av medborgarna har
fångats upp av EU-kommissionen. I det meddelande till Europaparlamentet och rådet
som utgjorde grunden för arbetet med Stockholmsprogrammet kommer skyddet för medborgarnas rättigheter som första prioritering
för femårsperioden. Som nummer två nämns
”att underlätta för medborgarna genom att
utveckla EU:s rättsliga samarbete”, och först
på tredje plats kommer ”att skydda medborgarna”.
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Kommissionär Jacques Barrot och
justitieminister Beatrice Ask på
en presskonferens i samband med
det informella ministerrådsmötet i
Stockholm i juli 2009.

Med den större betoningen av rättigheter
har det svenska ordförandeskapet försökt
uppnå en bättre balans mellan säkerhetstänkande och rättssäkerhet för individerna.
Hans G Nilsson var under ordförandeskapet
minister vid Sveriges permanenta representation i Bryssel men återgår efter årsskiftet till
sin ordinarie tjänst som avdelningschef vid Ministerrådet. Han har samordnat arbetet i Bryssel med Stockholmsprogrammet och lett de
förhandlingar som där hållits på tjänstemannanivå. Nilsson anser att Sveriges betoning av
medborgarnas rättigheter märks på flera sätt
i programmet.

– I många kapitel börjar vi med medborgarskapsperspektivet och mänskliga rättigheter.
Vi börjar också med rättvisa och rättslig integration och först i tredje kapitlet kommer det
som rör säkerheten för Europas medborgare,
säger han.
Flera av de konkreta rekommendationerna
till kommissionen återspeglar enligt Nilsson
också rättighetsperspektivet, inte minst uppmaningen att ”as a matter of urgency” lämna
förslag på hur EU ska kunna underteckna Europakonventionen. Programmet vill också ge
större tyngd till den speciella EU-myndigheten för mänskliga rättigheter. Ett ökat skydd
Advokaten Nr 1 • 2010
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Fokus Stockholmsprogrammet
för persondata som lagras är ett annat exempel. Brottsoffer, barn och andra sårbara grupper i samhället har också fått en mer framträdande plats i programmet än tidigare.
Rättssäkerhet politiskt korrekt

Balansgången mellan säkerhet och skyddet för
individens rättigheter har alltså varit central i
förhandlingarna om programmet. Hans G Nilsson betonar dock att ”balans” inte ska uppfattas
som att man valt det ena framför det andra.
– Med balans menar vi inte någon slags
nollsummespel, där man ökar rättssäkerheten och minskar effektiviteten. I stället måste
man öka båda två, förtydligar han.
Många organisationer och debattörer har
uppfattat hur viktigt Stockholmsprogrammet
kommer att vara för EU:s arbete. De har inte
tvekat att göra sina röster hörda för att påverka
slutresultatet. Bland dem som talat mest om
rättssäkerhet och skydd för individens rättigheter finns Rådet för advokatsamfunden i EU,
CCBE. I juli, strax innan EU:s justitie- och inrikesministrar möttes för det första informella
mötet om programmet i Stockholm, presenterade CCBE sina rekommendationer för Stockholmsprogrammet. Organisationen tryckte
bland annat på skyddet för mänskliga rättigheter, förstärkt skydd för advokaternas tystnadsplikt, processuella regler som ska gälla vid så
kallad e-rättvisa, exempelvis videorättegångar, och att advokater bör ingå i de juridiska nätverk och i de utbildningsprogram som finns
och planeras för rättsväsendets aktörer.
Så hur gick det? Antoine Fobe är ansvarig
för EU-frågor vid CCBE:s kontor i Bryssel:
– Att sätta betyg är svårt. Men det finns en
del bra och en del mindre bra saker i programmet. Jag vill väl helst sätta ett positivt betyg,
men visst kunde det ha varit bättre, säger han,
och fortsätter:
– Det är positivt att det genom hela programmet återkommer påminnelser om att det måste råda balans mellan säkerhet och skydd för

foto: riksdagen (bodström)

thomas bodström: ”Sverige var alltför defensivt”
Sverige hade chansen att flytta
fram positionerna för rättssäkerheten – men tog den inte. Det anser advokaten och riksdagsmannen Thomas Bodström, som tycker
att det svenska ordförandeskapet
agerat alldeles för försiktigt.

larna av Stockholmsprogrammet
redan färdigförhandlade när Sverige tog över ordförandeskapet.
Framför allt är Bodström missnöjd med att Sverige inte drev på
hårdare för att få med en katalog
över minimiregler till skydd för
misstänkta, inte minst rätten att
Thomas Bodström ger Stockfå en advokat.
Thomas
holmsprogrammet ett lågt betyg.
– Jag tycker att de borde ha
Bodström
– Det blev inte särskilt bra.
gjort ett ordentligt försök att
Sverige missade chansen att flytta
få med det som är grunden till
fram sina positioner, säger han.
rättssäkerhet, säger han, och tillägger att
Enligt Bodström var de väsentliga dehan hade haft full respekt för om man
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hade misslyckats eftersom det inte är en
lätt fråga.
Den så kallade färdplanen för processuella garantier för misstänkta kan i längden
göra mer skada än nytta, befarar Bodström.
– De länder som inte lever upp till det
här kommer att hänvisa till färdplanen och
säga att ”det är på gång, vi behöver inte
göra någonting nu”. Men det finns ju inte
någon exakt tidplan, säger han.
Fotnot: Thomas Bodström är advokat,
ordförande i riksdagens justitieutskott och
före detta justitieminister.
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CCBE:s rekommendationer
för sthlmprogrammet

grundläggande rättigheter. Visst kan det ses
som läpparnas bekännelse eller politisk korrekthet, men på vissa sätt märks synsättet också i planer på handling, säger Fobe, och konstaterar att det inte direkt krävs politiskt mod
bara för att tala eller skriva om rättssäkerhet.
Antoine Fobe lyfter fram ett exempel där
rättighetstänkandet märks i konkreta förslag:
den så kallade färdplanen för processuella rättigheter för brottsmisstänkta.
Redan 2007 försökte det tyska ordförandeskapet driva igenom ett rambeslut om vissa
minimirättigheter för brottsmisstänkta, bland
annat rätten till tolk och översättning, rätten
att konsultera en advokat och rätten till information. Men förslaget stoppades av sex medlemsländer i rådet som då avgjorde frågan
med enhällighet.
Det svenska ordförandeskapet lyckades
under hösten nå enighet om ett bindande instrument om rätten till tolkning och översättning, och en färdplan för hur övriga rättigheter ska implementeras. Denna färdplan ingår
nu i Stockholmsprogrammet. Den får därmed
tyngd, genom att den antagits av stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet, inte bara
av inrikes- och justitieministrarna.
30

Stockholmsprogrammet har skapat debatt i Europa under 2009.

– Naturligtvis tycker vi att det är tråkigt att
detta beslut inte kommit tidigare och vi hade
föredragit en helhetslösning i stället för den
steg för steg-lösning som det svenska ordförandeskapet valde, säger Antoine Fobe, som dock
säger sig förstå svenskarnas pragmatism:
– De tog det som var lättast först i stället
för att få hela processen stoppad av några få.
Under rådande omständigheter är det positivt att Stockholmsprogrammet faktiskt innehåller den antagna färdplanen. Det är bra
och ger politisk tyngd åt beslut som fattats
på lägre nivå. Sedan är det en öppen fråga

om man hinner genomföra hela färdplanen
på fem år.
Även justitieminister Beatrice Ask ser planen som ett framsteg.
– EU lyckades under det svenska ordförandeskapet för första gången komma överens om ett bindande instrument som stärker
rätten till tolkning och översättning som ger
ett mervärde utöver Europakonventionens
skydd. Man kan alltid önska att man kommit
längre. Men vi tyckte att ett litet steg är bättre
än inget alls, säger hon, och betonar att programmet tydligt markerar att EU ska ta ytterliAdvokaten Nr 1 • 2010
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1. Inrätta ett separat generaldirektorat
för rättvisa.
2.Upprätthåll ett gott skydd för advokaternas tystnadsplikt.
3. Skydda de mänskliga rättigheterna
ytterligare, bland annat genom att EU
tillträder Europakonventionen.
4. Skapa gemensamma minimiregler för
misstänktas rättigheter i brottsutredningar och brottmål
5. Vid utvecklingen av så kallad e-rättvisa,
se till att det finns mekanismer för att
skydda enskildas integritet och känslig
information.
6. I utvecklingen av den fria rörligheten
för juridiska handlingar bör inte någon
juridisk profession särbehandlas. Advokaters handlingar bör alltså ha samma
giltighet som notariers.
7. Släpp in advokaterna i EU:s rättsliga
nätverk.
8. Inkludera advokaterna i de utbildningsinsatser som planeras för rättsväsendets personal.
9. Fortsätt arbetet för att nå ömsesidigt
erkännande av rättsliga instrument
mellan EU-staterna, bland annat genom avskaffandet av exekvaturen.
10. Fungerande system för rättshjälp är en
förutsättning för att medborgarna ska
kunna bevaka sina rättigheter. Utveckla
därför ett europeiskt rättshjälpssystem.

Fokus Stockholmsprogrammet
gare steg för att stärka misstänktas rättigheter
under de kommande fem åren.
Ett framsteg för rättssäkerheten alltså – och
för CCBE. På andra områden har advokatorganisationen inte fått samma genomslag. Enligt Antoine Fobe oroas man bland annat av
bristen på processuella garantier och säkerhetstänkande kring det som kallas e-rättvisa,
alltså videorättgångar och annan användning
av informationstekniken för att öka snabbheten och tillgängligheten i rättsväsendet. Att
med teknikens hjälp öka rättstillgängligheten
är positivt, menar CCBE, men inte oproblematiskt, eftersom systemet ofta förutsätter att
känsliga data lagras och förs över, kanske mellan olika länder.
– Känslan är att detta inte bara handlar om
rättstillgänglighet utan kanske ännu mer om
att spara pengar, säger Fobe.
Ett annat område där ekonomiska hänsyn
tycks ha spelat in är rättshjälpen. CCBE uppmanade i sitt manifest EU att skapa ett europeiskt rättshjälpssystem för både nationella och
internationella ärenden, för att medborgarna
effektivt ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
– Rättshjälp är grundläggande för rättstillgänglighet, särskilt i gränsöverskridande situationer, fastslår Fobe, och konstaterar att
rättshjälpen fanns med i det första utkastet
till program från den 16 oktober, men att det
sedan försvann.
– Det som inte sägs är alltså ett tydligt budskap i sig. Att det fanns i det första utkastet
tyder förmodligen på att det svenska ordförandeskapet ville ha det med, men sedan fick
acceptera en kompromiss.
Tar bort hinder för rörlighet

rättade av notarier. Den formuleringen har tagits bort, trots starka påtryckningar av notarier, och det är bra, säger Antoine Fobe.
Advokaterna har varit mindre framgångsrika i arbetet för att få delta i de juridiska nätverk som finns inom EU, och i de stora utbildningssatsningar som planeras.
– Europaparlamentet ansåg precis som
CCBE att advokater ska omfattas av europeiska utbildningsinitiativ, tillsammans med
domare och åklagare. Men om man tittar på
Stockholmsprogrammet är det tydligt att advokater inte omfattas, säger Antoine Fobe,
som konstaterar att det finns mycket ambitiösa planer på utbildning inom rättsväsendet
under de kommande fem åren.
Hans G Nilsson förklarar att anledningen till
detta är att det saknas en tydlig rättslig grund
i Lissabonfördraget för att dra in advokater,
som ju inte kan anses vara ”judicial staff”.
Det senaste halvåret har karaktäriserats av

ola Wiklund: ”En bedrift att
skifta fokus till individens rättigheter”
Med Stockholmsprogrammet
skiftar EU:s rättssamarbete fokus
från repression till skydd för
individens rättigheter, anser
advokat Ola Wiklund.

Ola Wiklund är inte orolig för
att programmet bara blir fina ord
utan praktiskt resultat.
– Det här är en relativt strikt
färdplan, och i och med den är
man så att säga ”låst på målet”.
Det är en bedrift att man lyckats
Jag tror att de kommer att lyckas
skifta fokus från statens till indivigenomföra flera av dessa punkter
dens perspektiv och det har inte
inom den tidsram som är uppOla Wiklund
varit alldeles lätt att göra efter
ställd. Men det viktigaste är att
11 september-attackerna. För en
man lyckats ta tillbaka en del av
gångs skull är jag nöjd med regeringen,
den ”rättighetsmark” som gått förlorad efter
säger Ola Wiklund och skrattar.
11 september-attackerna. Det är en viktig
Programmet innebär enligt Wiklund, tillinsats som krävt en hel del skicklighet vid
sammans med EU:s nya rättighetsstadga,
förhandlingsbordet, säger han.
att medborgarnas rättigheter stärks. Så
även möjligheten att kräva sina rättigheter
Fotnot: Ola Wiklund är advokat specialisei de nationella domstolarna, påpekar han.
rad på EU-rätt och juris doktor.

foto: wistrand advokatbyrå (wiklund)

Ett av huvudsyftena med Stockholmsprogrammet, förutom att förstärka skyddet för
individens rättigheter, är att underlätta den

fria rörligheten för EU:s medborgare genom
en ökad rättslig integration. Det handlar bland
annat om erkännande av domar och juridiska
dokument.
Bland programmets uppmaningar till kommissionen finns att man ska avskaffa exekvaturen, det särskilda domstolsbeslut som krävs
för att till exempel en dom eller en officiell
handling inför domstol från ett annat land ska
kunna verkställas, vilket CCBE välkomnar.
Kommissionen ska också undersöka möjligheten att avskaffa de formella hinder som kan
finnas för att dokument ska bli juridiskt bindande i olika länder. Ett sådant hinder, som
CCBE ofta pekat på, är att i några av medlemsländerna får enbart notarier upprätta vissa typer av avtal. Advokater kan alltså inte verka på
samma villkor i dessa länder som notarierna.
– Jag hoppas förstås att det är vi som påverkat, i en tidigare version stod det ”autentiska
dokument” – och det betyder dokument upp-
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ett intensivt arbete, såväl för det svenska ordförandeskapet som för dem som försökt påverka programmet. Enligt Antoine Fobe har kontakterna med ordförandeskapet fungerat bra.
– Det har varit lätt att kommunicera med
dem. Vi hade ett bra möte med dem tidigt i processen, så de kände till våra uppfattningar från
första början. Det har rått stor transparens, och
de har ärligt sagt vad de håller med oss om och
vad de inte håller med om, säger han.
Just öppenhet och transparens var också
målet för det svenska ordförandeskapet, berättar Hans G Nilsson.
– Det har varit en väldigt lång process
med intensivt deltagande. Vi har konsulterat
enormt mycket, säger Nilsson, och konstaterar att detta skiljer sig från arbetet med Tammerfors- och Haagprogrammen där han också
medverkade.
Arbetssättet har fört med sig en särskild
känsla för programmet hos medlemsstaterna,
en upplevelse av att vara delägare i dokumentet förklarar Nilsson.
En annan effekt av de omfattande konsultationerna med medlemsstater, EU-institutioner
32

och det civila samhället är att programmet är
väldigt långt, eftersom ”alla försökt få in sina
bebisar” som Hans G Nilsson uttrycker det.
Förhandlingarna om Stockholmsprogrammet har förts både på politisk nivå och bland
tjänstemän. Hans G Nilsson förhandlade själv
i sammanlagt runt 40 timmar vid tre olika
möten med de högsta tjänstemännen från
respektive medlemsstats permanenta representationer i Bryssel.
Länge präglades arbetet med Stockholmsprogrammet av en stor osäkerhet om förutsättningarna för det rättsliga samarbetet.
Först när irländarna röstade ja till fördraget
den 2 oktober kunde man på allvar börja skapa programmet.
– Vi var tvungna att presentera ett utkast
den 16 oktober, så vi hade två veckor på oss att
”lissabonisera” våra tankar i Regeringskansliet
och lite varstans, berättar Hans G Nilsson.
Förutom denna ovisshet var migrationsfrågorna den hårdaste nöten att knäcka, med
starka känslor från inte minst länderna runt
Medelhavet som upplever ett starkt tryck av
båtflyktningar som kommer över havet.

– Det handlar om solidaritet mellan medlemsstaterna och om att det politiskt sett naturligtvis är oerhört svårt med folk som dör i
Medelhavet, säger Nilsson, och konstaterar att
den politiska dramatiken runt detta inte nödvändigtvis speglar det verkliga immigrationstrycket som egentligen kommer från öst eller
sydöst och inte via vattnet.
Andra svåra förhandlingsfrågor var straffrättens framtid med de nya möjligheter som
Lissabontraktaten öppnar när det gäller ömsesidigt erkännande och möjligheter att harmonisera regelverken. Även harmoniseringen
av civilrätten diskuterades flitigt, liksom frågan om en gemensam valdag.
Implementering

Livliga diskussioner staterna emellan har det
alltså varit. Men nu är programmet klart, och
man kan andas ut. Eller …?
Inte riktigt kanske. Många av de politiska avvägningarna må vara gjorda, men nu återstår
arbetet med att driva igenom programmet i
EU. Enligt Hans G Nilsson listar Stockholmsprogrammet ungefär 170 uppmaningar och
Advokaten Nr 1 • 2010
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Det svenska ordförandeskapet beskrivs som öppet och lätt att kommunicera med.

Fokus Stockholmsprogrammet
Stockholmsprogrammet i korthet
Stockholmsprogrammet antogs av EU:s stats- och regeringschefer den 10–11 december
2009. Programmet anger
ramar och inriktning för EU:s
arbete inom områdena polisoch tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete samt asyl-,
migrations- och viseringspolitik
för åren 2010–2014.
Stockholmsprogrammet
är det tredje programmet i
ordningen för EU:s rättssamarbete. Det första, Tammerforsprogrammet, togs fram under
det finska ordförandeskapet
1999. Det följdes av Haagprogrammet som antogs 2004,
och som präglades mycket
av rädslan för terrorism efter
terrorattentaten i New York,
London och Madrid.
Stockholmsprogrammet
behandlar på 82 sidor hur EU:s
arbete på det rättsliga området
ska se ut under de kommande

ÖVERSÄTTNING

åren. Det lämnar en lång rad
rekommendationer till EU-kommissionen och till medlemsstaterna. När programmet nu
antagits är det upp till kommissionen att forma den konkreta
politiken i form av bindande
instrument. Programmet är
alltså inte bindande i sig.
De övergripande prioriteringarna, var och en utvecklad i ett
kapitel av programmet, för det
rättsliga samarbetet kommande fem år är enligt EU-rådet:
Främja medborgarskap och
grundläggande rättigheter,
bland annat genom att EU snarast ska ansluta sig till Europakonventionen, som därmed blir
bindande för EU:s institutioner
när de lagstiftar.
Fortsatt rättslig integration
och ökad rättstillgänglighet för
EU-medborgarna, bland annat
genom utvidgat erkännande av
domar och juridiska dokument,
avskaffande av exekvaturför-

WEBBPRODUKTION

AFFÄRSSPRÅK

farandet och ökad användning
av informationsteknologin (så
kallad e-rättvisa) samt utökat
ömsesidigt förtroende mellan medlemsländerna. För att
uppnå detta behövs enligt programmet bland annat gemensamma utbildningsinsatser för
rättsväsendets aktörer.
En gemensam säkerhetsstrategi för att bekämpa och
förbygga brottslighet och
terrorism, bland annat fortsatt
informationsutbyte och myndighetssamarbete.

UNDERTEXTNING

SPRÅKVÅRD

Utökad gemensam
gränsövervakning
och viseringspolitik,
bland annat genom
en stärkt roll för
EU-myndigheten
Frontex.
En gemensam migrations- och asylpolitik. Här hänvisar rådet
till tidigare beslut och
betonar att arbetet
för att uppnå en gemensam
asyl- och migrationspolitik
måste fortsätta. Programmet
betonar också vikten av ett
fortsatt samarbete mot illegal
invandring och program för att
återsända illegala migranter.
Utökat samarbete med
övriga världen (den externa
dimensionen). Med Lissabonfördraget blir EU en juridisk
person och kan på ett annat
sätt förhandla och sluta avtal
med organisationer och enskilda länder.

UTBILDNING

SKRIBENTER

TOLKNING

Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt)
info@semantix.se | www.semantix.se
SVERIGE STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
FINLAND HELSINGFORS ULEÅBORG NORGE OSLO TRONDHEIM STAVANGER HAMAR
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förslag till kommissionen. Det finns alltså gott
om arbete för kommissionärerna Malmström
och Reding när de tillträder sina nya uppdrag
i januari.
Kommissionens första uppgift blir att
snabbt, inom sex månader, ta fram en handlingsplan. Ett första utkast kan komma redan
i januari eller februari.
Hans G Nilsson räknar med att kommissionen kommer att lista mellan 200 och 300 lagförslag och andra åtgärder som bör läggas på
bordet i aktionsplanen.
Dessutom ska det skapas ett 18 månaders
program för trioordförandeskapet, ett program som tre olika länder alltså ska enas om:
Spanien som är ordförandeland våren 2010,
Belgien hösten 2010 och Ungern våren 2011.
Antoine Fobe tror att kommissionen får ta
huvudansvaret för att genomdriva programmet.
– Kan det fungera för tre så olika länder
med så olika prioriteringar att omsätta Stockholmsprogrammets riktlinjer till konkreta initiativ? Där kommer kommissionen att ha en
nyckelroll, i att samordna dessa prioriteringar
med medlemsstaternas, säger han.
CCBE kommer självklart att fortsätta följa
och försöka påverka det rättsliga samarbetet.
Men Lissabonfördraget och osäkerheten om
ifall den kommande ordförandetrojkan ska

kunna enas gör att advokatorganisationen nu
i någon mån skiftar fokus från rådet och parlamentet till kommissionen.
– Den nästa trion av ordförandeskap är viktig. Men om vi måste göra bara en sak skulle vi
inrikta oss på kommissionen, säger han.
Separat DG viktigt för CCBE

Med det nya året förändras mycket inom EU.
Det nya fördraget har visserligen redan trätt i
kraft, men kommer att märkas allt tydligare
med tiden.
En ny kommission ska godkännas av parlamentet i mitten av januari, och genast ta itu
med att dra upp riktlinjerna för arbetet. I den
nya kommissionen har portföljen för rättsliga
och inrikes frågor delats upp i två, med Cecilia
Malmström som ansvarig för migrations- och
inrikesfrågor, och Luxemburgs Vivian Reding
som kommissionär för rättsliga frågor.

Antoine Fobe är ändå inte helt nöjd med
den nya ordningen. De två kommissionärerna
ska nämligen dela på ett generaldirektorat.
– Uppdelningen mellan två kommissionärer är en stark politisk markering och ett steg
i rätt riktning, men man har ännu inte vågat
ta konsekvenserna av denna markering genom en förändrad organisation och ett separat generaldirektorat för rättsliga frågor, säger han.
Frågan om hur kommissionen organiseras
ligger utanför Stockholmsprogrammet, och
Hans G Nilsson betonar att det är president
Barrosos ansvar. Men hans personliga åsikt
är klar.
– Jag tycker att man ska göra två generaldirektorat. Annars är det som att man har ett
inrikesdepartement och ett justitiedepartement, men bara ett kansli. Det funkar inte på
något sätt i praktiken, tror han. n

Joakim Nergelius: ”Ett led i maktförskjutningen”
Stockholmsprogrammet kan
sättas in i ett större sammanhang och ses som en del i
maktförskjutningen från medlemsstater till de överstatliga
institutionerna, menar professor Joakim Nergelius.
Efter terrorattackerna den
Joakim
11 september 2001 ville alla
Nergelius
länder, även Sverige, bidra till
terrorbekämpningen. Efter
något år blev det sedan uppenbart för alla
att rättssäkerheten kommit på undantag,
och nu är fokus på att stärka den.
Det säger Joakim Nergelius, professor
i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Han ser flera tecken på att EU nu lägger
allt mer vikt vid rättssäkerhetsfrågorna,
bland annat den nya organisationen av EU-

kommissionen och att rutinerade
Vivian Reding utsågs till kommissionär för rättsliga frågor.
– Om man tittar på helheten,
med en separat kommissionär,
EU:s rättighetsstadga och anslutningen till Europakonventionen
så ser man en kraftsamling, säger
Nergelius.
Men Stockholmsprogrammet är
också en pusselbit i en ännu tydligare utveckling, påpekar Nergelius:
– Ser man det i ett sammanhang med
Lissabonfördraget blir det tydligt hur den
tredje pelaren inkorporeras allt mer i samarbetet. Det sker en gradvis maktförskjutning från medlemsländerna till unionen.
Fotnot: Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala:
Stockholm:
Västerås:
Göteborg:
Örebro:

018-38 00 56
08-661 37 75
021-13 11 06
031-707 09 59
019-33 30 66

Hemsida
www.elt.se

e-post:
info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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”Den nästa trion av ordförandeskap är viktig. Men om
vi måste göra bara en sak
skulle vi inrikta oss på
kommissionen.”

Fokus Stockholmsprogrammet

Två får dela ansvaret för
rättvisa och inrikesfrågor
Det blir två kvinnor från Sverige
och Luxemburg som får
huvudansvaret för att omvandla
Stockholmsprogrammets mål till
konkret handling.

I

november 2009 presenterade EUkommissionens ordförande Manuel
Barroso sitt förslag till kommission för
åren 2009–2014. Innan kommissionärerna
kan komma på plats ska EU-parlamentet i januari godkänna kommissionen i sin helhet.
En nyhet är att portföljen för Rättvisa, frihet och säkerhet, som Jacques Barrot haft under de gångna fem åren, delats upp mellan två
kommissionärer: Luxemburgs Vivian Reding,
som får ansvar för rättvisa, grundläggande
rättigheter och medborgarskap, och svenska
Cecilia Malmström som blir kommissionär för
inrikesfrågor, däribland migrationsfrågor, polissamarbete och säkerhet. n

foto: eu-kommissionen (reding) hans doverholm (malmström)

Fotnot: Tidskriften Advokaten har sökt
de båda kommissionärerna, men de har
avböjt en kommentar med hänvisning till
att de vid tiden för pressläggning ännu
inte formellt tillträtt sina nya poster.

sverige och luxemburg
Cecilia Malmström
Kommissionär för inrikesfrågor.
Född 1968, statsvetare som disputerat
på avhandlingen Regionen, makten och
härligheten: regionala partier i Västeuropa.
Ledamot av Europaparlamentet 1999–
2006, EU-minister i statsrådsberedningen
2006–2009.

Vivian Reding
Kommissionär för rättvisa, grundläggande
rättigheter och medborgarskap och vice
ordförande i kommissionen.
Född 1951, med journalistisk bakgrund.
Vivian Reding är en rutinerad kommissionär med sina tio år i kommissionen, med
ansvar för informations- och mediefrågor.
Dessförinnan har hon också hunnit med
20 år i EU-parlamentet.

LOKAL UTHYRES
Vill Du sitta bland kollegor?
I fastigheten Birger Jarlsgatan 73-75 i Vasastan inryms för
närvarande tre advokatfirmor och nu ges tillfälle till en fjärde.
Lokalen som är ledig består av 5 rum, stort kök, två trappor
upp i fastigheten, yta 150 m2, varmhyra 390.000 kr per år
exklusive moms och fastighetsskatt.

Juridik kräver exacta
översättningar

Kontaktperson:

Advokat Björn Rosengren
Birger Jarlsgatan 73-75
113 56 Stockholm
Tel 08-545 153 50
bjorn.rosengren@barrister.se
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Aktuellt

Månadens advokat Leif Gustafson

”Medierna har påverkat
Poseners handlande”

foto: tom knutson

Advokat Leif Gustafson försvarade Trustorhärvans centralperson
Joachim Posener. Han är kritisk till
mediernas bevakning som gjorde hans
klient till en frontfigur för ekobrottslighet. Posener är i dag en fri man.
Hur tycker du att mediernas rapportering varit?
– Deras utgångspunkt var att han är
skyldig på grund av sin bortovaro, samtidigt
resonerade Posener att han inte hade en
chans att få en rättvis rättegång på grund av
medierna och höll sig undan, en moment
22-situation alltså. Medierna har tveklöst
spelat en stor roll för hans handlande de här
åren.
Advokaten Nr 1 • 2010

Vad var det mest kännetecknande för
uppdraget att försvara honom?
– Givetvis den stora uppmärksamheten
i medierna och någon slags allmänt omfattande uppfattning i förväg att han var
skyldig, samtidigt fick han ju i det närmaste
hjältestatus i vissa kretsar. Det var säkert
även i det närmaste unikt att i dagens informationssamhälle under tolv år kunna hålla
sig undan, innan allt var preskriberat, och
bara ha kontakt med myndigheterna när han
själv önskade.
Varför fick du uppdraget?
– Det vet jag inte, men vid den aktuella
tidpunkten hade jag under 10–15 år uteslutande haft försvararuppdrag i ekomål. Jag
hade aldrig försvarat honom tidigare och

kände honom inte. Men vi stötte ihop av en
tillfällighet under en flygresa strax innan
uppdraget blev aktuellt.
Vad har ni haft för kontakt genom åren?
– Vi har haft mycket omfattande kontakter,
mest mejl och telefon. Jag har träffat honom
få gånger personligen, senast i november på
svenska ambassaden i Bryssel då vi mötte
svensk polis och åklagare.
– Och nu är förundersökningen nedlagd
om grov oredlighet mot borgenär som inleddes sedan han fått betalt för en TV-intervju
och inkomster från en bok. Pengar som enligt åklagaren skulle ha gått till konkursboet
eftersom han var försatt i konkurs. Men nu
finns inga brottsmisstankar kvar mot honom
sedan Trustorbrotten preskriberades 2007
och Joachim Posener är i dag en fri man.
Vad kan du säga om hans framtid?
– Inte mycket. Han lever under ordnade
förhållanden och kan nu förnya sitt svenska
pass, eftersom inga brottssmistankar kvarstår,
vilket är sannolikt att han kommer att göra.
Posener är utbildad jurist, har ni diskuterat juridik?
– Javisst, det har hänt ibland. Han har ju
en förmåga som vida överstiger normalklienten när det gäller att resonera utifrån såväl
allmänna som straffrättsliga utgångspunkter.
Vad har varit svårast med uppdraget?
– Under de första fem åren var väl klimatet
sådant att det bara var en tidsfråga innan
han skulle ställas inför rätta, dels baserat på
hur det brukar bli, dels baserat på konkreta
uttalanden från polis och åklagare. Då gick
uppdraget ut på att läsa in hela utredningen
och bevaka rättegångarna i tings- och hovrätt. Det blir ju en speciell situation eftersom rättegångsbalkens utgångspunkt är att
personer som beskylls för att ha begått brott
gemensamt ska lagföras i ett sammanhang.
– Här hamnar man onekligen på efterkälken. Det vill säga det lämnas berättelser som
till stora delar innefattar honom som domstolarna bedömer, vilket leder till problem
om det blivit en rättegång mot honom, något
som nu inte realiserades. Men hade det blivit
rättegång hade man fått försvara honom
utifrån ett informationsblock som skulle vara
mer eller mindre cementerat från tidigare
rättegångar vilket alltid är svårare än med
information från ett sammanhang.
Är du förvånad över utgången i det här
ärendet?
– Ja, jag trodde väl inte att det skulle utveckla sig på det här sättet, utan det rimliga
var att han skulle gripas under efterlysningstiden och bli lagförd i Sverige. Det var det
mest sannolika.
PER JOHANSSON
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Skattevolymen 2010:1
I denna uppdaterade utgåva hittar du de nya reglerna
som gäller från den 1 januari 2010. Utöver de samlade
lagreglerna ingår även en praktisk faktasamling.
Uppdaterad per den 1 januari 2010.
Pris 495 kr (exkl. moms och porto)

Fastigheten och skatten
Handbok om fastighetsbeskattning
Beskattningen av kommersiella fastigheter är ofta
snårig och full av gränsdragningsfrågor. Fastighetsskatteexperten Hans Tegnander och momsexperten
Jan Kleerup leder dig rätt i allt från frågor om byggbeskattning, skattskyldighet och avdragsmöjligheter
till paketering av fastigheter i bolag och försäljning.
Uppdaterad per den 1 januari 2010.
Pris 450 kr (exkl. moms och porto)
Beställning
www.farsrsforlag.se
Tel: 08-402 75 00 • E-post: order@farsrsforlag.se
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Övre bilden: Anna Sara Landin, Anna Wahlström och Elina Linder.
Undre bilden: Susanne och Anna Lundblad.

Unga advokater julminglade på samfundet
Ungefär 80 unga advokater och biträdande jurister samlades den
17 december i Advokatsamfundets hus i Stockholm för julcocktail.
Träffen var den andra cocktailbjudningen inom projektet Advokat i framtiden.

Anders Eka ny lagman i Stockholms tingsrätt
Anders Eka är hovrättslagman i Svea hovrätt sedan början av året.
Dessförinnan var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen från 2004. Han har tidigare varit chefsrådman i
Stockholms tingsrätt, byråchef hos Justitiekanslern och kanslichef
i Svea hovrätt. Anders Eka förordnades till hovrättsassessor i Svea
hovrätt 1995.
Anders Eka har medverkat i flera statliga utredningar och är
dessutom bland annat verksam inom domstolsväsendets internationella arbete, för närvarande främst i Turkiet.
Anders Eka tillträder den 1 maj 2010.

Heuman ny ordförande i Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden
Sigurd Heuman var lagman vid Helsingborgs tingsrätt 1999–2008.
Dessförinnan var han lagman vid Ängelholms tingsrätt under sju år.
Sedan 2007 har Sigurd Heuman i uppdrag av regeringen att
utreda frågor om insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet. Utredningen ska vara klar i januari 2010. Tidigare har han
bland annat varit utredare i Utredningen om ökat förtroende för
domstolarna och i Patientdatautredningen.
Sigurd Heuman, som efterträder Anders Eriksson, tillträdde uppdraget som ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden den 11 december 2009.
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Regelsamlingen för skatteområdet

Aktuellt Juridiska biblioteket
Lästips
Titel: Organiserad brottslighet i Sverige
Författare: Lars Korsell,
Johanna Skinnari, Daniel
Vesterhav
Förlag: Liber, 2009
Detta är en lättillgänglig
bok om den organiserade
brottsligheten i Sverige.
Den tar upp frågor som: hur organiserad
är den organiserade brottsligheten, vem är
den organiserade brottslingen, hur skildrar
medierna den organiserade brottsligheten,
inom vilka kriminella branscher är den organiserade brottsligheten verksam, blir det
några vinster från den kriminella affärsverksamheten osv.
Boken är skriven av tre forskare/utredare
vid Brå, alla med gedigen bakgrund inom
forskningen om den organiserade brottsligheten i Sverige.
Titel: Tillräknelighet
Författare: Susanna
Radovic, Henrik Anckarsäter, redaktörer
Förlag: Studentlitteratur,
2009
I vilken utsträckning kan
människor hållas ansvariga
för sina handlingar? Frågan har fått ökad aktualitet genom kraven
på att återinföra ett tillräknelighetsrekvisit
i svensk strafflagstiftning. Psykiskt störda
lagöverträdare hanteras annorlunda rättsligt i Sverige än i många andra länder där
tillräknelighet eller ansvarsförmåga är ett

ny litteratur i urval
Tryckår: 2009 om inte annat
anges.
Algotsson, Karl-Göran: Grundläggande rättigheter eller
handelshinder?: den svenska
debatten om EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder (Uppsala:
Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. 349 s. (Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga
föreningen i Uppsala; 174)
Banking, finance and securities
legislation: Swedish law in
translation/by Translegal
(Norstedts juridik. 326 s.)
Berggren, Nils-Olof: Polislagen:
en kommentar/Nils-Olof
Berggren och Johan Munck
(8. uppl. Norstedts juridik. 241
s. Norstedts gula bibliotek)
Bryde Andersen, Mads: Praktisk
aftaleret (3. udg. København:
Gjellerup. 507 s.)
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krav för straffrättsligt ansvar, det vill säga
en förövare som inte anses tillräknelig befrias från ansvar för brott. Enligt svensk rätt
får en person som begår brott under allvarlig psykisk störning inte dömas till fängelse
men blir inte heller frikänd. 2008 beslutade
regeringen att tillsätta en utredning för
att se över frågan om straffrättsligt ansvar
avseende psykiskt störda lagöverträdare.
Boken belyser dessa frågor ur olika perspektiv. Författarna diskuterar bland annat
betydelsen av begreppet tillräknelighet,
människans insikt i sina handlingar, den fria
viljans problem, samhällets ansvar och ger
en historisk tillbakablick över utformningen
av svensk rätt beträffande psykiskt störda
lagöverträdare.

AFFÄRSJURIDISKA UPPSATSER
Advokatfirman Vinge premierar årligen
goda examensarbeten inom det affärsjuridiska området vid juristutbildningarna
i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg.
Vingestipendiet för år 2008 har tilldelats
följande uppsatser:
Regleringen av advokatreklam: en jämförande studie mellan USA och Sverige/
Johan Almer.
Bolags EG-rättsliga etableringsfrihet:
utveckling genom och effekter av EGdomstolens praxis/Helena Jonsson.
Islamiskt bankväsende: en studie av
Sharia-förenlig fastighetsfinansiering/Helen Larsson & Mina Nemati.
Säkerhetsåtgärder vid avtalstvister: en
studie om möjligheten att provisoriskt
upprätthålla avtal med stöd av 15:3 rättegångsbalken/Erik Mårlid.

Carlsson, Bo: Idrottens rättskulturer (Malmö: Idrottsforum.
org, 2008. 337 s. Malmö studies in sport sciences; 6)
Ericson, Bo: Preskription i arbetsrätten: en vägledning för
praktiker/Bo Ericson, Stellan
Gärde (2. uppl. Norstedts
juridik. 238 s.)
Grauers, Folke: Familjerätt för
fastighetsmäklare (Lund:
Juristförl. 111 s.)
Jaktlagstiftning/redaktör: Inger
Ardizzone (5. uppl. Södertälje: Jägarnas riksförbund.
210 s.)
Kleerup, Jan: Fastigheten och
skatten/Jan Kleerup, Hans
Tegnander (FAR SRS förl.
261 s.)
Law and the Internet/edited by
Lilian Edwards and Charlotte
Waelde (3. ed. Oxford: Hart.
713 s.)
Medierätt i informationssamhället/redaktör: Lena Olsen
(Iustus. 167 s.)

AVHANDLING
Patrik Södergren: Vem dömer i gråzonen?: domstolsprövning i gränslandet
mellan offentlig rätt och privaträtt. Umeå
universitet
Avhandlingen behandlar kompetensfördelningen mellan allmän domstol och
förvaltningsdomstol, särskilt i tvister med
inslag av både civilrätt och offentlig rätt,
så kallade gråzonstvister. Rollfördelningen
mellan domstolarna är ibland oklar och
det kan vara svårt att bestämma om en
tvist mellan enskilda och stat/kommun ska
prövas av allmän domstol eller förvaltningsdomstol.
Enligt författaren saknas i princip regler
om förvaltningsdomstolarnas sakliga kompetensområde. Han anser att problemet
skulle kunna åtgärdas genom att rollfördelningen mellan domstolarna tydliggörs eller
att de båda domstolsslagen slås samman
till en enhetlig domstolsorganisation.
Boken innehåller även en genomgång av
rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen.
Uppsatsen går att ladda ned i fulltext från
Diva-portalen. Diva-portalen är ett öppet
digitalt arkiv för forskningspublikationer
och studentuppsatser från ett stort antal
svenska lärosäten.
www.diva-portal.se

Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Nascimbene, Bruno: The legal
profession in the European
Union (Austin: Wolters
Kluwer Law & Business. 251 s.
Kluwer european law collection; 6)
Olsson, Henry: Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar (3. uppl. Norstedts
juridik. 662 s. Norstedts gula
bibliotek)
Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt
skattefrågor vid obestånd/
Kent Löfgren m.fl. (4. uppl.
Norstedts juridik. 207 s.)
Ramberg, Jan: Internationella köplagen (CISG): en
kommentar/Jan Ramberg
och Johnny Herre (3. uppl.
Norstedts juridik. 813 s. Norstedts gula bibliotek)
Rosenkjær, Ulla: An introduction to Danish law/Ulla Rosenkjær, Leif Rørbæk, Anne
Lind Gleerup (2. ed. Alling-

aabro: Drammelstrupgaard,
2008. 522 s.)
Sterzel, Fredrik: Författning
i utveckling: tjugo studier
kring Sveriges författning
(Iustus. 420 s. Rättsfondens
skriftserie; 41)
Söderlund, Jenny: Konkursrätten: om konkursboet ses som
en association i tvångslikvidation med borgenärerna
som medlemmar (Iustus.
670 s. Diss. Uppsala, 2009)
Turner, Peter: A guide to the
LCIA arbitration rules/Peter
Turner, Reza Mohtashami
(Oxford Univ. Press. 387 s.)
Uppsatser om försäkringsavtalslagen/redaktör: Jessika
van der Sluijs; Bertil Bengtsson .... (Jure. 273 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Samfundet

disciplinärende Beslut 2009

1

 dvokats allmänna villkor oförenliga med god
A
advokatsed. Erinran.

Bakgrund

I mål om prövotid enligt 5 kap.
6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område beslöt Länsrätten i O-stad genom dom i
februari 2007 att ålägga X en
prövotid om tre år. X överklagade länsrättens dom. Vid överklagandet biträddes X av A.
Anmälan

X ifrågasätter om ”Allmänna
villkor” gällande A Advokatbyrå AB är förenliga med god
advokatsed. Särskilt anmärks
att handlingens rubrik är missvisande eftersom villkoren
enbart tillvaratar advokatens
intressen. Även rubriken till
punkt 3 är missvisande, eftersom avsnittet även innefattar
bestämmelser om successiva
godkännanden av fakturerade
belopp. Vidare omöjliggör punkten 3.5 för klienten att, sedan
advokatens arbete slutförts och
kan överblickas, framställa invändningar mot skäligheten av
debiterat arvode. Avsnittet 6 angående ”Skadestånd” innehåller
mycket väsentliga inskränkningar i den normala skadeståndsskyldigheten, vilka inte är förenliga med god advokatsed.
Advokatens yttrande

Mellan klient och advokat råder
avtalsfrihet. A bestrider att någon i allmänna villkor angiven
artikel bryter mot god advokatsed. X har löpande godkänt och
betalat samtliga advokatbyråns
fakturor, med undantag för de
sista om totalt 15 227 kr. A förstår
ej påståendet att rubriken ”allmänna villkor” är missvisande
och bryter mot god advokatsed.
X måste precisera sig för att A
ska ha möjlighet till bemötande.
Varje månad har X erhållit en
fullständig slutfaktura avseende av honom under månaden
40

beställt och av A Advokatbyrå
utfört arbete. Detta ger X möjlighet att månadsvis ta ställning till
kostnaderna för under månaden
beställt arbete och han undviker därmed en okontrollerad
kostnadsutveckling under lång
tid. Efter fakturans erhållande
har X trettio dagar att framföra
invändningar. X måste ange mot
vilken regel i god advokatsed A
Advokatbyrå bryter. Artikel 6
Skadestånd är ej oförenlig med
god advokatsed. Artikeln är helt i
enlighet med svensk praxis avseende skadeståndsbegränsningar
i kommersiella avtal. Enligt A är
anledningen till X:s anmälan till
Advokatsamfundet att han inte
fick prövningstillstånd och att A
inte accepterade ”en kraftig reduktion av debiterade belopp”.
Genmäle från anmälaren

Skriftväxlingen mellan A och
advokat B inleddes med en begäran om att A frivilligt skulle
reducera det anmärkningsvärt
höga arvode som han debiterat X, varefter A svarade att ett
”uppdragsavtal” ingåtts. Med
”uppdragsavtal” torde ha avsetts
advokatbyråns ”Allmänna villkor” och att det mot bakgrund
av detsamma inte fanns någon
anledning att reducera advokatbyråns arvode. De allmänna
villkoren är konstruerade så
att klienten mer eller mindre
automatiskt successivt under
uppdragets gång frånhänder
sig möjligheten att reklamera
utfört arbete. Att klienten under
pågående handläggning ogärna
reklamerar enskildheter i det av
advokaten utförda arbetet eller
debiteringar är uppenbart på
grund av risken för försämrade
relationer mellan parterna. Enligt ”Allmänna villkor” p. 3.2 ska
ersättning för arbetade timmar
utgå enligt timtaxa, olika för
byråinnehavare och biträdande

jurist. I X:s ärende har enligt
uppgift båda kategorier medverkat. Av de sammanlagt nio fakturorna framgår dock inte hur
många timmar som debiterats
totalt eller för arbete inom resp.
kategori. Det är således ogörligt
att med stöd av fakturorna få en
uppfattning om såväl fakturerat
belopps skälighet som hur beloppet framräknats.
Nämndens bedömning
och beslut

Advokats allmänna villkor ska
vara anpassade till god advokatsed. Villkoren i avtalet mellan A
Advokatbyrå AB och X är i flera
avseende oförenliga med god
advokatsed.
Punkten 3.5, som bland annat
föreskriver att invändningar mot
faktura skall göras inom trettio
dagar från fakturadatum och att
erläggande av betalning utgör
godkännande av faktura och
utförda arbetsuppgifter, innebär
att klienten successivt under
uppdragets gång frånhänder
sig möjligheten att reklamera
utfört arbete. Många gånger kan
emellertid advokatens arbete
inte bedömas förrän uppdraget
slutförts och resultatet kan överblickas. Mot denna bakgrund
finner nämnden att de allmänna
villkoren i denna del strider mot
god advokatsed.
Punkten 6 innehåller långtgående friskrivningar som innebär
att advokatbyråns skadeståndsskyldighet är kraftigt begränsad
i jämförelse med vad som följer
av gällande rätt.
Punkten 6.1 är formulerad
på ett sådant sätt att den ger
intryck av att skadeståndsskyldighet förutsätter att grov
vårdslöshet kan läggas advokatbyrån till last.
Punkten 6.2 innebär att
advokatbyrån inte i något fall
ansvarar för indirekt skada.
Ett sådant villkor kan begränsa
klientens möjlighet att komma
i åtnjutande av det skydd som
den obligatoriska ansvarsförsäkringen är avsedd att ge skadelidande klient. Såsom villkoret

är utformat utesluter det vidare
ansvar vid grov vårdslöshet.
En sådan ansvarsbegränsning
torde strida mot gällande rätt,
åtminstone då klienten är en
privatperson som kan jämställas
med en konsument. Sammantaget innebär utformningen av
villkoren i punkterna 6.1 och
6.2 att klienten kan gå miste
om det skydd som den obligatoriska ansvarsförsäkringen är
avsedd att ge och att klienten
kan vilseledas om sina rättsliga
möjligheter.
Punkten 6.3 föreskriver att advokatbyråns skadeståndsskyldighet är begränsad till ett belopp
som motsvarar det arvode som
erhållits för uppdraget, dock
högst 10 basbelopp enligt lag
om allmän försäkring. Även om
en beloppsbestämd ansvarsbegränsning inte möter några
principiella invändningar, får
den inte sättas lägre än det belopp som generellt gäller enligt
den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Beloppet ska dessutom
bestämmas med beaktande av
de risker som regelmässigt kan
identifieras i advokatbyråns
verksamhet. Punkten 6.3 innebär således en alltför långtgående beloppsmässig begränsning
av skadeståndsskyldigheten.
Av ovan redovisade skäl
strider punkten 6 i de allmänna
villkoren mot god advokatsed.
Punkten 7.2 föreskriver att
advokatbyrån inte har någon
skyldighet att efter uppdragets
avslutande förvara eller behålla
handlingar. Villkoret strider mot
advokats skyldighet att hålla
handlingar arkiverade under
minst tio år (se numera punkten
7.12.2 i de vägledande reglerna
om god advokatsed).
Villkoren i punkterna 3.5, 6
och 7.2 i avtalet mellan A Advokatbyrå AB och X är således inte
förenliga med god advokatsed.
Genom att införa dessa villkor i
uppdragsavtalet med X har A åsidosatt sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n
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Advokatsamfundet söker
kvalificerad sekreterare
Du har en mycket god språkbehandling och mycket goda it-kunskaper. Du arbetar snabbt samt är
systematisk och noggrann. Du är öppen och serviceinriktad samt har förmåga att ta egna initiativ.
Goda kunskaper i engelska erfordras. Erfarenhet av arbete med PowerPoint är en merit.
Skicka Din ansökan med meritförteckning, betyg och referenser senast den 1 mars 2010,
gärna per e-post till: maria.billing@advokatsamfundet.se eller per brev till:
Sveriges advokatsamfund, att: Maria Billing, Box 27321, 102 54 Stockholm.
Ange även löneanspråk och möjlig tillträdesdag. Anställningen omfattar heltid.
Om Du har frågor om tjänsten är Du välkommen att ringa chefsjuristen
Maria Billing: 08-459 03 00.
Ytterligare information om Sveriges advokatsamfund finns på www.advokatsamfundet.se

Alla advokater i Sverige är ledamöter av Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög
etisk och professionell standard hos advokaterna och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara
i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen. Advokatsamfundet bevakar också advokaternas
yrkesintressen och värnar rättssäkerheten. Advokatsamfundet är Sveriges största enskilda remissorgan och avger yttranden över i stort sett alla förslag till central lagstiftning. På kansliet, som finns på
Djurgården i Stockholm, arbetar ca 30 anställda. Att arbeta på kansliet innebär omfattande kontakter
med advokater, myndigheter och allmänheten.

Hovrätten söker två

Beredningsjurister
Mer information om tjänsten finns på
hovrättens hemsida.
www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se
Sista ansökningsdag är den 17 februari 2010.

Advokaten Nr 1 • 2010

PRENUMERERA
PÅ ADVOKATEN
Kontaktuppgifter
finner du på sidan 43

Juridisk
litteratur
säljes
NJA I från 1907-2008
NJA II från 1922-2008
SvJT från 1925-2008
Allt är inbundet och i gott
skick. Pris: 15 000 kr.
Kontakta
Advokat Tom Placht
070-846 33 63
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Advokatsamfundets kurser våren 2010

Med reservation för ändringar.
Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år.
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

Februari

Mars
5 mars Krishantering på advokatbyrå och i klientföretag (frukostseminarium)
9 mars Göteborg Aktiebolagslagen och EU:s bolagsrätt
16 mars Friskrivningar och ersättningsklausuler i kommersiella avtal

April
13 april Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2010: del 2
15 – 16 april Företagsekonomi för jurister
15 – 20 april Grönland Nordic Lawyers Academy: Drift av advokatverksamhet
20 april Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling
20 april Rakel 2010: konferens för kvinnliga jurister på Grand Hotel, Stockholm
22 – 23 april Förhandlings- och försäljningsteknik för mindre advokatbyråer
22 – 23 april Stenungsund Nordic Lawyers Academy: Nordic Tax Law 2010
23 april Arbeta effektivare med Word och Outlook

Maj
5 – 7 maj Advokatsamfundets kurs för advokatsekreterare
6 maj Offentlig upphandling 1 – grundkurs
7 maj Offentlig upphandling 2 – nya rättsmedel på upphandlingsområdet
28 – 30 maj Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol

Juni
2 juni Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2010: del 3

www.advokatsamfundet.se
kursinfo@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00

4 februari Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2010: del 1
9 februari Aktiebolagslagen och EU:s bolagsrätt
12 februari Att sälja advokattjänster (frukostseminarium)

Kostnadsfria kurser våren 2010

Advokatsamfundet erbjuder under våren 2010 en fortsättning på programmet med kostnadsfria kurser och seminarier.
Programmet vänder sig till advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Erbjudandet gäller till en början en kurs per person.
Antalet platser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.
Advokatsamfundets kostnadsfria kurser - se www.advokatsamfundet.se under Utbildning
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Samfundet
nya ledamöter
den 11 december 2009

Rättelse av cirkulär
nr 21/2009

Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg
Kristin Campbell-Wilson,
Advokatfirma DLA Nordic
KB, Stockholm
Johan Cederblad, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Julia Ericsson, Sandart &
Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Sofia Gärde, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Anders Hellström, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Dan Hoflund, ENN Advokatbyrå HB, Stockholm
Yvonne Ivarsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Torbjörn Jönsson, Advokatfirman Nordvästra Skåne
Ragnar Löfdal AB, Helsingborg
Therese Karlberg, Juristbyrån Therese Karlberg,
Bromma
Karoline Lindow, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Caroline Lippman, Advokatfirman Bill Andréasson,
Stockholm
Riitta Lönnblad, Advokaterna
Johansson & Fredriksson AB,
Stockholm
Yohanna Nyberg, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Annelie Schreiter, Advokat
Helen Wiwen-Nilsson AB,
Malmö
Katarina Stahl, White & Case
LLP, Frankfurt am Main
Felicia Terenius, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Thérése Wentzel Halvarsson,
Clifford Chance LLP, London
Helene Widlund Borryd, Kista
Advokatbyrå AB, Kista

Gunnar Carler, Carler Gunnar
Advokatfirma, Paris
Beslutet om utträde avseende
Gunnar Carler upphävs.
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Utträdda ledamöter
Stefan Alvén, Saltsjö-Boo,
1 december 2009
Anna Arnell, Stockholm,
1 december 2009
Diana Ercegovic, Malmö,
2 november 2009
John Keränen, Stockholm,
11 december 2009
Andreas Stéen, Stockholm,
11 november 2009

Avlidna ledamöter
Bengt Selander, Frösön,
22 augusti 2009

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit
yttrande

R-2009/1615 Slutbetänkandet
Skatteförfarandet (SOU
2009:58)
R-2009/1870 Förslag till straffbestämmelser m.m. med
anledning av ikraftträdandet
av Kemikalieklassificeringsförordningen
R-2009/1873 Promemorian
Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande
marknads- och konkurrensförhållanden
R-2009/1878 Departementspromemorian Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40)
samt promemorian Fusion av
samebyar
R-2009/1905 Betänkandet
EU, Sverige och den inre
marknaden – En översyn av
horisontella bestämmelser
inom varu- och tjänsteområdet (SOU 2009:71)
R-2009/1959 Departementspromemorian Ett skärpt
skadeståndsansvar för
föräldrar (Ds 2009:42)
R-2009/1967 Promemorian
Ändrade regler för tillstånd att
använda radiosändare, m.m.

söker en

Nu även Eurobolag
www.bolagsratt.se

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

Box 270 Varvsgränd 8 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se

advokat

Advokatbyrån bedriver verksamhet i centralt belägna,
moderna lokaler med utsikt
över göteborgs hamn.
För mer info se
www.lawcom.se
eller ring Leif Almquist på
tel. 031-771 25 00

ANNONSANSVARIG
Lars Falk, Falk Media AB, 08-766 01 40,
070-686 35 35, larsfalk@falkmedia.eu
GRAFISK FORM OCH LAYOUT
Tidningsmakarna AB
KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB
TRYCK
Lenanders Grafiska
MANUS
Manusstopp nästa nummer: 16 februari. Sänds
till Tom Knutson (e-post eller postadress
ovan). Åsikter och förslag som framförs i
artiklar står helt för författarnas eller de
intervjuades räkning och behöver inte delas
av Sveriges advokatsamfund. Redaktionen
förbehåller sig rätten att stryka i längre
inlägg. För ej beställda artiklar och bilder tar
redaktionen inget ansvar.

R-2009/2002 Rapporten
Förnybara energikällor
– Åtkomst till och drift av
näten
R-2009/2178 Förslag till
ändringar i skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet
R-2009/2223 Promemorian
Expropriationsersättning
– hur ska underlaget för
ett procentuellt påslag på
ersättningen bestämmas
R-2009/2246 Promemorian
Tillämpning av Prümrådsbeslutet på Island och Norge
R-2009/2261 Promemoria
med utkast till lagrådsremiss
En kontohavares ansvar för
obehöriga transaktioner

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat
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Ring 08-598 192 80.
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