”Ett häktningsbeslut kan fungera som en hypotes som sedan är svår att
förhålla sig neutral till.”
moa lidén, doktor i allmän rättslära
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Om brott och straff
nästa år är det 85 år sedan Nürnbergprocessen inleddes i
Tyskland. Redan 1946 avkunnades domarna. Processen
kan beskrivas som en vändpunkt i den moderna folkrätten. Nürnbergdomstolen införde bland annat brottet ”brott mot mänskligheten”. De resonemang som låg
till grund för domslutet har starkt påverkat innehållet i
bland annat Europakonventionen och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. De kom också att utgöra embryot till utvecklingen
av en internationell straffrätt och slutligen inrättandet
av den internationella brottmålsdomstolen, ICC, i Haag
2002. Romstadgan ger domstolen en allmän behörighet
att åtala och döma för bland annat brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den svenska regeringsformen har numera anpassats till de förpliktelser som
följer av Romstadgan och av andra mellanfolkliga brottmålsdomstolar.
vad som kännetecknar såväl nationell rätt som folkrätten är
att den är regelstyrd. Reglerna vilar på moraliska föreställningar. Moral och rätt lever därigenom i viss symbios. För att åtnjuta legitimitet måste rättsregler nämligen
omfattas av människors moraluppfattning och inte
i första hand uppfattas endast som imperativ till
medborgarna. Rätten vilar därför på en moralisk
grund. Rätt och rättvisa måste gå hand i hand.
Moral och rätt är dock inte samma sak. Skillnaden är att rätten vilar på vissa regler som går
att genomföra och där brott mot reglerna kan
sanktioneras. Detta ansvar åvilar i första hand
nationalstaten, men numera i vissa fall också
överstatliga organ. Som framgår av regeringsformen är Sverige bundet av en rad folkrättsliga
åtaganden. Vi är bland annat medlem av Europeiska unionen och vi har tillträtt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som
också är svensk lag. Nationell lagstiftning utgör tillsammans med konventioner och traktat ramen för själva
samhällsbygget. Vissa av dessa regler
är universella och har till uppgift att
skydda mänskliga rättigheter såväl i
fred som i krig. En rättsstat ska därutöver ge rättstrygghet åt medborgarna. När rättstryggheten eller mänskliga rättigheter åsidosätts är det statens
och, i förkommande fall, mellanstatliga
organisationers skyldighet att ingripa.
Regeringsformen föreskriver som
alla vet att Sverige är en demokrati
och att den offentliga makten utövas
under lagarna. Detta innebär att det
saknas utrymme att frångå gällande
regler utan stöd av lag. I avsaknad här
av måste gällande lagstiftning följas.
Det bakomliggande syftet är upprätt-
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hållandet av allas likhet inför lagen. Härför krävs frånvaro av godtycke i rättstillämpningen. Detta gäller alldeles
oavsett hur vidriga man än må tycka att IS-anhängare,
terrorister, våldtäktsmän, narkotikalangare eller mördare må vara. Även den mest förhärdade brottsling äger
nämligen komma i åtnjutande av rättsstatens skydd. Det
gällde såväl den tyska statsledningen under Nürnbergprocessen som terrorister som Breivik och Akilov. När
den moderata kommunstyrelsen i Staffanstorp hävdar
att vi ska bortse från gällande lagstiftning finns därför
skäl att reagera. Det är klokt att moderaternas partiledare tagit avstånd från påhittet att neka IS-återvändare
stöd och uttalat att lagstiftning gäller också i Staffanstorp med tillägget att vill man få till stånd en förändring
får man ändra lagstiftningen. Men, det räcker inte med
att det finns regler tillkomna på rätt sätt. Det handlar
lika mycket om innehållet i de lagar man stiftar. Det är
det som skiljer ”rule of law” från det som tyskarna ägnade sig åt under trettiotalet och framåt, nämligen ”rule by
law”. Nürnbergprocessen fastslog detta.
med många människor som
begivit sig till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS
och medverka i avskyvärda brott ställer krav på politiker att vidta effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga mått och steg. Trycket på politiker att visa beslutsamhet är mycket starkt. Lagstiftningen i form av vår
grundlag, Europakonventionen och EU-stadgan sätter
emellertid ramarna för vad riksdagen kan besluta. Syftet
är just att förhindra att tillfälliga och starka opinioner
får inflytande över lagstiftningen. Det är Lagrådets uppgift att pröva om föreslagen lagstiftning överensstämmer med överordnad lagstiftning och om det så kallade
beredningskravet är uppfyllt. I flera fall har Lagrådet de
senaste åren allvarligt kritiserat lagförslag och till och
med avstyrkt ett antal mer eller mindre ogenomtänkta
förslag som har stark folklig förankring. Vad värre är att
lagstiftaren på ett närmast arrogant sätt i ett flertal fall
bortsett från vad Lagrådet anfört. Lagrådets sågning av
de senaste ändringarna i vapenlagen är ett sådant exempel. Hur regeringen och riksdagen ska agera vad gäller
det i dagarna aktuella förslaget om kriminalisering av
deltagande i terrororganisation, liksom polisens tillgång
till underrättelser från Försvarets radioanstalt i samband
med förundersökning, är ännu oklart. När Lagrådet, som
i fallet med lagrådsremissen om deltagande i terror
organisation, fastslår att förslaget inte är förenligt med
svensk grundlag, får man glädjas åt att regeringen inte
försätter den svenska rättsstaten i vanrykte.

den senaste tidens utveckling

den tilltagande nonchalansen mot grundläggande rättsprinciper från lagstiftarens sida och avsaknaden av framförhållning är bekymmersam. Det gäller särskilt införandet av ogenomtänkt repressiv lagstiftning. Det är inte
smickrande för riksdagen att den i ett utflöde av känslor,
utan analys och framförhållning, har beslutat om ingri-
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minalvården uppgår idag till 560 miljoner. Det beräknas
pande lagstiftningsåtgärder på det straffprocessuella och
öka med 300 miljoner bara i år.
kriminalpolitiska området. Ny lagstiftning på en rad omTill skillnad från vad som görs gällande i den krimiråden innefattande utvidgning av det straffbara området
nalpolitiska debatten har inte brottsutvecklingen påverhar inneburit förlängda strafftider med straffskärpningkats nämnvärt sedan år 2000 om man beaktar antal brott
ar och höjda minimistraff. Till detta kommer ändringar
per capita. Vad som styrt är huvudsakligen den jämföi domstolsprocessen innefattande snabbare lagföring,
relsevis höga befolkningsökningen. Tvärtom sjunker
nya ungdomspåföljder, reglerna för villkorlig frigivning,
ungdomsbrottsligheten liksom återfall i brott. Återfallsborttagande av straffrabatten för unga med mera som
frekvensen ligger idag på 30 procent vid en uppföljning
kommer att leda till att antalet häktade och intagna på
på tre år. Denna siffra kan enligt kriminalvården dock
anstalt kommer att öka.
komma att öka som en följd av de många utsatta områKonsekvensen av detta är bland annat en akut platsden som finns.
brist på såväl häkten som anstalter. Från 2016 har anProblemet handlar inte bara om kapacitetsbrist och
talet häktade och i anstalt ökat kraftigt från att ha varit
finansiellt underskott inom kriminalvården. Det handvikande under många år. Under 2018 var ökningen hela
lar i första hand om en populistisk krimi6 procent jämfört med 2017. Medelantalet
nalvårdspolitik som saknar all verklighetshäktade ökade med 13 procent under samma
förankring. Och som är farlig för dem som
period. Den främsta förklaringen härtill är
straffskärpningen för vapenbrott. Antalet
FÖR ATT ÅTNJU- arbetar inom kriminalvården, liksom för de
intagna. Vi kommer sannolikt att möta betyhäktade för vapenbrott femfaldigades på ett
TA LEGITIMITET
dande säkerhetsproblem de närmaste åren
år från 2017. Beläggningen i häkte har under
MÅSTE RÄTTSom majoriteten i Sveriges riksdag genomför
samma period ökat med 12 procent. MotsvaREGLER NÄMLIdenna otidsenliga straff- och kriminalpolitik.
rande siffra i anstalt var 4 procent. Även frivården går igenom motsvarande utveckling
GEN OMFATTAS
då fler döms till skyddstillsyn med mera.
AV MÄNNISKORS cirka tio miljoner av världens befolkning beDet kan i sammanhanget noteras att en ”frifinner sig i häkte eller anstalt. Denna siffra
MORALUPPFATT- ökar stadigt och i något snabbare takt än bevårdsplats” kostar cirka 340 kronor per dag
NING OCH INTE
att jämföra med dygnskostnaden för en häkfolkningsökningen. Sedan år 2000 har fängtesanstaltsplats, som uppgår till 3 500 kroelsepopulationen globalt ökat med 20 proI FÖRSTA HAND
nor motsvarande 1 miljon per plats och år.
cent, att jämföra med befolkningsökningen
UPPFATTAS ENEffekterna av denna utveckling är bland
på 18 procent. Kriminalpolitiska beslut,
DAST SOM IMPE- rättsväsendets effektivitet och prioriteringar
annat att dömda med verkställbara domar
blir kvar i häkte, att intagna placeras på fel
RATIV TILL MED- har varit avgörande för utvecklingen. Straffställe och i fel säkerhetsklass då tillgången
skärpningar och senareläggning av villkorBORGARNA.
på lediga platser ensamt blir styrande, att
lig frigivning, liksom ökad migration där
dubbelbeläggning äger rum, att det återfallsutländska medborgare inte omfattas av friförebyggande arbetet väsentligt försvåras, att transportvården, anses vara förklaringen i många länder där fängbehovet ökar och försvåras, att underhåll av byggnader
elsepopulationen under kort tid ökat dramatiskt. Mest
med mera försvåras eller omöjliggörs, att besöksrum
dramatisk har utvecklingen i Australien varit med en ökoch transportutrymmen används som häktesrum och att
ning av de intagna i anstalt med 79 procent. I Nya Zeesäkerheten försämras väsentligt vid brand, hot och anland ökade antalet intagna med 66 procent, i Norge med
dra akuta händelser. Detta är en inte godtagbar utveck51 procent och i Frankrike med 48 procent. Om lagstifling.
taren vill låta sig inspireras av en rättsosäker, inhuman
och ineffektiv kriminalvård, kan man givetvis titta på
hur det ser ut i stater som Kina, USA och Brasilien med
kriminalvården står idag inför en systemkollaps med en
världens största fängelsebefolkningar. Det är emellertid
beräknad ökning med 7 procent av häktade och en ökinte någon uppbygglig erfarenhet. Förhoppningsvis kan
ning med 13 procent av intagna på anstalt under de närlagstiftaren dra relevanta slutsatser i närtid.
maste tre åren. Myndigheten har till följd av bristande
kapacitet, på goda grunder, hemställt om senareläggning av ikraftträdandet av några av de reformer som
aviserats. Idag finns cirka 2 150 häktesplatser och 4 360
anstaltsplatser. Kriminalvården bedömer att det inom
tio år kommer att finnas minst 8 000 frihetsberövade.
Det kräver 9 500 platser mot nuvarande 6 510. Till detta
kommer en ökning i frivården med 5–20 procent. Vidare bedömer kriminalvården att det innebär 11 000 fler
Anne Ramberg
transporter de närmaste åtta åren. Underskottet i krianne.ramberg@advokatsamfundet.se
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NYHETER
Allt fler misstänkta
krigsbrott anmäls
Migrationsverket anmä
ler allt fler misstänkta
krigsbrott till polisen.
Under 2018 anmäldes 135 ären
den om misstänkt krigsbrott eller
brott mot mänskligheten till poli
sen, jämfört med 52 ärenden 2017
och 43 ärenden 2016. Anmälning
arna gäller både asylärenden och
andra typer av uppehållstillstånd.
Ökningen av anmälningar är
resultatet av ett långsiktigt arbete
med frågan på Migrationsverket
och ett fördjupat samarbete med
Polisen.

Editionsförbudet
gäller i likvidation
En advokat som fung
erat som likvidator i ett
fondbolag behöver inte
lämna ut räkenskapshandlingar,
trots att företaget har upphört.
Det fastslog Stockholms tingsrätt
i slutet av februari.
Editionsyrkandet var framställt
av Ekobrottsmyndigheten, som
bedrev en förundersökning mot
det aktuella fondbolaget. Tings
rätten finner dock att handling
arna anförtrotts advokaten i hans
yrkesutövning och att de därmed
omfattas av editionsförbudet i
rättegångsbalken.
Stockholms tingsrätt mål
nr B 9735-17

Barn får stärkt
rättssäkerhet
Domstolen ska kunna
förordna en offentlig för
svarare för misstänkta
under 18 år, vid sidan av en för
svarare som den misstänkte själv
utsett, om det finns synnerliga
skäl för det. Dessutom ska barn
som blir myndigt när han eller
hon är frihetsberövad under vissa
förutsättningar ha rätt att vara
fortsatt placerad med barn under
18 år.
Förslagen ingår i regeringens
proposition för att genomföra
EU:s direktiv om rättssäkerhets
garantier för barn som är miss
tänkta eller tilltalade i straffrätts
liga förfaranden.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 11 juni 2019.

Prop. 2018/19:71
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DISCIPLINAVGÖRANDE

Advokaten agerade
”skrivbiträde”
– möjliggjorde
bolagsplundring
När advokaten biträdde vid en
aktieöverlåtelse upprättade
han, utan att kontrollera uppgifter han hade fått, handlingar
som möjliggjorde bolagsplundring. Disciplinnämnden
finner att advokaten har agerat
”skrivbiträde” och tilldelar
honom varning med högsta
straffavgift, 50 000 kronor.
En advokat på en större affärsjuridisk advokatbyrå biträdde ett
svenskt aktiebolag när det köpte ett annat svenskt aktiebolag
av ett bolag registrerat på kanal
ön Jersey. Säljarbolagets huvud
ägare var ett annat Jerseyregistrerat bolag – som även ägde en
”praktisk majoritet” av aktierna
i köparbolaget. De två Jerseyregistrerade bolagen kontrollerades av en person som tidigare hade dömts för ekonomisk
brottslighet.
När advokaten antog uppdraget för köparbolaget hade han
redan uppdrag för säljarbolaget
och för det andra Jerseyregistrerade bolaget, som alltså ägde
cirka 30 procent av både köparbolaget och säljarbolaget.
ett aktie
överlåtelseavtal och ett depositionsavtal som möjliggjorde att
köparbolaget betalade 50 miljoner kronor i förskott för aktierna. Senare visade det sig att det
köpta bolaget var värdelöst. Det
framkom också senare att förskottsbetalningen inte hade gått
till säljarbolaget utan direkt till
dess huvudägare och omgående
hade fördelats vidare till huvudägarens fordringsägare.
När köparbolagets revisor

advokaten skrev 2013

ställde frågor till köparbolagets styrelse om avtalen och
förskottsbetalningen
skrev
advokaten också ett utlåtande

till styrelsen med svar på frågorna.
Två av styrelseledamöterna i
köparbolaget dömdes senare till
fängelse i två år och tre månader för trolöshet mot huvudman,
grovt brott, för att de hade skadat köparbolaget genom att utan
affärsmässiga skäl och utan nytta
för bolaget ingå avtalet om förvärv av aktierna och förskottsbetala de 50 miljonerna.
advokatsamfundets

disciplinnämnd

finner att advokaten allvarligt
åsidosatte god advokatsed när
han åtog sig uppdraget om aktieförvärv för köparbolaget, när
han redan hade uppdrag för säljarbolaget som avsåg aktieförvärvet och dessutom uppdrag
för säljarbolagets huvudägare.
Disciplinnämnden konstaterar att advokaten när han skrev
aktieöverlåtelseavtalet
godtog uppgifter från berörda personer och tog in dem i avtalet
utan att kontrollera om de var
riktiga samt att överlåtelseavtalet liksom depositionsavtalet
innehåller flera underliga eller
närmast obegripliga bestämmelser. Disciplinnämnden finner att
advokaten genom att agera på ett
sätt som närmast kan liknas vid
ett skrivbiträde upprättade just
de handlingar som möjliggjorde
bolagsplundringen av köparbolaget. Därmed har han allvarligt
åsidosatt sina plikter som advokat.
När det gäller utlåtandet till
bolagsstyrelsen med svar på re-

visorns frågor konstaterar disciplinnämnden att det har ett
både felaktigt och vilseledande
innehåll och att advokaten helt
enkelt har återgivit det som har
dikterats för honom. Också utlåtandet är ett exempel på att advokaten har agerat skrivbiträde,
och även i det hänseendet har
han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
disciplinnämnden finner också ett antal exempel på att advokaten i
e-post helt enkelt har vidarebefordrat uppgifter från andra utan
att ange att det är just vidarebefordrade uppgifter. Även därige-
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Domstolarna: extra
resurser nödvändiga
Sveriges domstolar
måste få ökade resurser,
annars får det stora
negativa konsekvenser för sam
hällsekonomin, rättssäkerheten
och den enskilda medborgaren.
Det hävdar Domstolsverket som
i årets budgetunderlag till re
geringen yrkar på en ramökning
av anslaget Sveriges Domstolar
med 650 miljoner kronor för åren
2020–2022.
Tillströmningen av mål till dom
stolarna har ökat kraftigt under
de senaste tre åren. Enligt Dom
stolsverkets prognoser kommer
antalet inkomna mål att öka yt
terligare både till allmän domstol
och förvaltningsdomstol under de
närmaste åren.

GDPR: Felskickat brev
vanligaste incidenten

FOTO: ISTOCK

Advokaten har allvarligt
åsidosatt god advokatsed
på flera sätt. Men disciplinnämnden har tagit hänsyn till
att händelserna ligger sex år
tillbaka i tiden, att han efter
det har varit verksam utan
några anmärkningar och att
han insett att agerandet
har varit oacceptabelt ur
advokatetisk synpunkt.

nom har han allvarligt åsidosatt
god advokatsed.
Dessutom har advokaten vid
ett senare tillfälle vidarebefordrat ett e-postmeddelande till
köparbolagets ombud utan att

ange att han har tagit bort text
ur originalmeddelandet som
hänvisade till instruktioner från
den person som kontrollerade
de två Jerseyregistrerade bolagen. Därigenom har meddelandet fått ett missvisande innehåll.
Genom det agerandet har advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed.
Advokaten framförde vid ett
senare tillfälle ett erbjudande
ADVOKATEN NR 3 • 2019

till köparbolagets ombud – en
annan advokat – om samarbete,
men villkorade samarbetet med
att köparbolaget ”definitivt frånfaller alla eventuella anspråk”
mot advokaten och hans advokatbyrå. Disciplinnämnden konstaterar att advokaten även genom detta allvarligt har åsidosatt
god advokatsed.
sammanfattningsvis finner disciplinnämnden det styrkt att advokaten allvarligt har åsidosatt
god advokatsed på flera sätt.
Men disciplinnämnden gör bedömningen att omständigheterna inte bör anses synnerligen

försvårande, och att advokaten
därför inte ska uteslutas ur Advokatsamfundet.
Vid sin bedömning har disciplinnämnden beaktat att advokatens ageranden ligger sex år
tillbaka i tiden, att han efter det
har varit verksam som advokat
utan att några anmärkningar har
riktats mot honom och att han
tydligt har givit uttryck för att
han förstår att agerandet har varit oacceptabelt ur advokatetisk
synpunkt.
Disciplinnämnden tilldelar
advokaten varning med högsta
möjliga straffavgift, 50 000 kronor. 
MA

Under perioden 25
maj–31 december 2018
kom totalt 2 262 incident
anmälningar enligt dataskyddsför
ordningen, GDPR, in till tillsyns
myndigheten Datainspektionen.
Det visar en rapport från Datain
spektionen. Närmare hälften av de
anmälda incidenterna, 42 procent,
avsåg felaktiga brevutskick, det
vill säga brev eller e-post som
innehåller personuppgifter och
oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Här bedömer Datainspektionen att det funnits en
viss överrapportering. Huvudde
len av incidenterna sägs vara or
sakade av den mänskliga faktorn.

Rättskedjans prognoser
har stora brister
Statskontoret har på regeringens
uppdrag analyserat Polismyndig
hetens, Åklagarmyndighetens,
Domstolsverkets och Kriminal
vårdens arbete med att ta fram
prognoser av verksamhets
volymer i rättskedjan. Den över
gripande slutsatsen av gransk
ningen är att det nuvarande
prognosarbetet inte är ändamåls
enligt. Enligt Statskontoret är nyt
tan av arbetet begränsad, även
om det har resulterat i en bättre
och mer samlad bild över voly
merna och flödet i rättskedjan.
9
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Överfulla
häkten ska
utredas
Landets häkten är överfulla och
intagna riskerar nu att tvingas
dela cell eller att bo i besöksrum. Rapporterna har fått JO
att inleda en granskning av
situationen.

kriminalvården pekar i sin årsredovisning för 2018 på att det
gångna året präglats av ett ökat
klientinflöde inom häkte och anstalt, vilket har lett till fulla och
överbelagda anstalter och häkten.
Nu vidtar Kriminalvården åtgärder för att öka antalet platser.
Detta görs bland annat genom
att anstaltsplatser omvandlas till
häktesplatser, att besöksrum och
andra utrymmen används som
häktesrum samt genom dubbelbeläggning så att två intagna delar rum.

på rappor
terna om platsbrist. I mars öppnade chefs-JO Elisabeth Rynning ett initiativärende för att
utreda vilka konsekvenser beläggningssituationen inom Kri
minalvården får för de frihetsberövade.

även jo har reagerat
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Baghouz i nordöstra Syrien den 11 februari i år. Trupper ur Syriska demokratiska styrkorna, SDF, på väg mot fronten
och det sista området som terrorsekten IS höll. I mars intogs IS sista fäste i Syrien.

MEDLEMSKAP I TERRORISTORGANISATION

Förslag dras tillbaka
efter Lagrådets kritik
Lagrådet avstyrkte regeringens
förslag om att kriminalisera
deltagande i terroristorganisationer. Regeringen uppger att
förslaget dras tillbaka för att
omarbetas.
I slutet av februari överlämnade
regeringen sitt förslag att göra
det straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet till
Lagrådet för granskning.
Lagförslaget innebär införande av två nya brott: deltagande
i en terroristorganisation och
samröre med en terroristorganisation.
Regeringen vill också göra det
straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande
samt att resa utomlands i avsikt
att delta i en terroristorganisa-

tions verksamhet, och att finansiera deltagande.
Lagrådet säger dock nej till
förslagen, som man anser är
oförenliga med den grundlagsskyddade föreningsfriheten och
gör föreningsfrihetens utsträckning beroende av vanlig lag.
i sitt yttrande skriver Lagrådet att
förslaget ”vilar på premissen att
grundlagsskyddet för föreningsfriheten inte omfattar olovlig
verksamhet. Lagrådets bedömning kan sammanfattas enligt
följande. Enligt regeringsformens ordalydelse begränsas inte
grundlagsskyddet för föreningsfriheten till att enbart avse lovlig verksamhet. En sådan tolkning riskerar dessutom att göra
grundlagsskyddet illusoriskt ef-

tersom det kan ändras genom
vanlig lag.”
En vecka efter Lagrådets sågning meddelade regeringen att
förslaget tillfälligt dras tillbaka
för att omarbetas. ”Man kan inte
gå fram med lagstiftning som
bedöms strida mot regeringsformen. Då kommer domstolar
inte döma efter de lagarna” säger justitieminister Morgan Johansson till Ekot.
Advokatsamfundet kritiserade förslagen redan när de lades fram i en departementspromemoria 2017. I ett blogginlägg
pekar generalsekreterare Anne
Ramberg på problemen att finna
en enhetlig definition av terrorism och terroristorganisation,
vilket gör att förslagen brister i
rättssäkerhet.
ADVOKATEN NR 3 • 2019
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Läget på landets häkten beskrivs
nu i medierna som akut. Under
februari månad fick flera häktade personer tillbringa upp
emot ett dygn i polisens arrestlokaler innan de kunde tran
s
porteras till häkten i andra delar av landet som just då hade
platser.
I början av mars möttes myndighetscheferna vid sju myndigheter i den så kallade rättskedjan för att diskutera problemen
och hur de kan hanteras. Med på
mötet fanns representanter från
Kriminalvården, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket,
Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket. Samtliga myndighetschefer betraktar läget som
mycket allvarligt.

NYHETER

Regeringen backar om att
låta åklagare utse försvarare
Regeringen backar om det hårt
kritiserade förslaget att låta
åklagare utse försvarare under
kvällar och nätter. Domstolsverket utreder i stället ett
joursystem för domstolarna.
I slutet av januari kom regeringens förslag om stärkta rättigheter för misstänkta och tilltalade. I
propositionen, som har sin grund
i ett EU-direktiv, föreslogs bland
annat att åklagare skulle ges rätt
att tillfälligt förordna försvarare under kvällar och nätter när
domstolarna är obemannade.
Förslaget mötte hård kritik
från såväl åklagare och advokater som från den politiska oppo-

sitionen. Många pekade på det
olämpliga i att åklagaren som
är part i målet ska ges rollen att
utse advokat till motparten.
Den massiva kritiken fick
uppenbarligen regeringen att
backa. I mars lämnades ett uppdrag till Domstolsverket att
utreda en annan ordning där
domstolarna ska kunna utse försvarare även under nätterna.
enligt direktivet ”lämna förslag på en rättssäker och resurseffektiv ordning för utvidgad beredskap
för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare vid tingsrätterna”. I uppdra-

domstolsverket ska

get ingår bland annat att se över
hur många beredskapsområden
som behövs för att klara uppdraget, vilken personal som krävs
och vilket verksamhetsstöd som
i övrigt fordras.
Domstolarna har redan i dag
ett system med helgberedskap
under veckoslut och storhelger,
baserat på 25 beredskapsområden i landet. Normalt finns en
domare inom varje beredskapsområde tillgänglig under helgerna för att bland annat avgöra häktningsärenden och för att
förordna offentliga försvarare.
Domstolsverket ska redovisa
sin utredning senast den 2 maj
i år.

Många kritiker har påpekat det olämpliga i att åklagaren, som är part i målet, ska ges rollen att utse advokat till
motparten. Bild från Kronobergshäktet i Stockholm.
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Det finns mer att göra vid sexualbrottsutredningar
Mycket fungerar bra, men mer
finns att göra vid utredningen
av sexualbrott och brott i nära
relationer.
Det visar Åklagarmyndighetens
och Polismyndighetens gemensamma tillsyn inom området
våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom omADVOKATEN NR 3 • 2019

rådet och att försöka klarlägga
varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda.
Granskningen har omfattat
sex polisområden och åklagarkammare, och visar att poliser
och åklagare som tagit till sig det
metodstöd som finns på området genomgående lyckas bättre
med att lagföra personer miss-

tänkta för relations- och sexualbrott. Rapporten pekar också
på att stöd och uttalat intresse
från kammar- och polisledning
för brottstyperna och kvaliteten
i utredningsresultatet är av avgörande betydelse. För att lyckas
behöver polis- och kammarledning göra samma prioriteringar,
tillskjuta resurser och ha en bra
samverkan.

Nej till förlängd
begränsningslag
Advokatsamfundet
ställer sig negativt till
regeringens utkast till
lagrådsremiss Förlängning av
lagen om tillfälliga begränsningar
av möjligheten att få uppehålls
tillstånd i Sverige. Enligt Advo
katsamfundet saknas tillfreds
ställande analys i flera delar av
förslaget. Det medför bland annat
att det framstår som oklart om
det är ändamålsenligt att förlänga
den tillfälliga begränsningslagen
(2016:752). När begränsningsla
gen bereddes 2016, avstyrkte
samfundet i huvudsak reger
ingens lagförslag. Advokatsam
fundets principiella uppfattning
kvarstår oförändrad.

Datalagring: reglerna
anpassas till EU-rätten
Enligt EU-domstolens
avgörande i den så kal�
lade Tele2-domen är
den svenska datalagringen alltför
omfattande och inte förenlig med
EU-rättens krav. Regeringen före
slår nu därför i en lagrådsremiss
att datalagringens omfattning bör
minskas. Regeringen vill också att
lagringstiderna differentieras, och
lagringen bör inte få ske utanför
EU. Dessutom föreslås att det ska
krävas beslut av åklagare för att
de brottsbekämpande myndig
heterna ska få inhämta uppgifter
om elektronisk kommunikation i
underrättelseverksamhet.

Förtydligande om
rättshjälpslagen
En av tidskriften Advokatens
vakna läsare har uppmärksam
mat en otydlig formulering i förra
utgåvan av Advokaten i en artikel
om rättshjälpsprocessen, s. 10.
I artikeln stod att rättshjälpen
trädde i kraft 1997. Den första
rättshjälpslagen trädde i kraft
1972. Den 1 december 1997 träd
de den nu gällande rättshjälpsla
gen i kraft. Den viktigaste föränd
ringen i förhållande till 1972 års
rättshjälpslag var att den statliga
rättshjälpen gjordes subsidiär
till rättsskyddet i hem- och villa
försäkringar och andra privata
rättsskyddsförsäkringar.
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Sverige fjärde land i rättssäkerhetsindex
De nordiska länderna hamnar
i topp när World Justice Projects rankar rättssäkerheten i
världens länder. Men Sverige
tappar placeringar inom ett
område: ordning och säkerhet.

Regeringen vill ge
Skatteverket utökade
möjligheter att bekämpa
penningtvätt och id-relaterade
brott. I en proposition föreslås
bland annat att Skatteverket ska
kunna utreda fall av misstänkt
penningtvätt eller där det miss
tänks att falska identiteter eller
id-handlingar har använts.
Advokatsamfundet har ytt
rat sig över promemorian som
föregått förslagen. Samfundet
menade i sitt remissvar att det
fanns avsevärda brister i fråga
om skyddet för den personliga
integriteten och oskuldspresum
tionen i förslaget, och motsatte
sig den föreslagna utökningen
av områden där Skatteverket på
eget initiativ ska kunna bedriva
brottsbekämpande verksamhet.
De nya bestämmelserna före
slås träda i kraft den 1 juli 2019.
Prop. 2018/19:12

Villkorligt frigivna
ska kontrolleras
Kriminalvården bör få
fler möjligheter att be
sluta om kontroll- och
stödåtgärder mot dem som friges
villkorligt från ett fängelsestraff.
Det föreslår regeringen i en
proposition. Syftet är att minska
återfallen i brott.
Bland annat ska villkorligt fri
givna kunna bevakas med fotboja,
och möjligheterna att genomföra
drogtester utökas. Ett annat för
slag är att tiden som den frigivne
ska kunna återtas i anstalt, om
han eller hon missköter sig, ut
ökas från två veckor i taget till tre
månader åt gången.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2020.
Prop. 2018/19:77
Förstärkta återfallsförebyggande
åtgärder vid villkorlig frigivning
12

Enligt den internationella undersökningen World Justice Project (WJP) är Sverige det fjärde
mest rättssäkra landet i världen.
Bara Danmark, Norge och Finland har bättre resultat.
Länderna utvärderas utifrån
åtta rättssäkerhetsdimensioner,
däribland kontroll av regeringsmakten, frånvaro av korruption
och grundläggande rättigheter. Listan toppas av europeiska
länder, medan USA finns på 20:e
plats av de 126 undersökta länderna. Ryssland hamnar på 88:e
och Kina på 82:a plats. Längst
ned på listan ligger Venezuela
och därovanför Kambodja, Kongo och Afghanistan.
Sverige hamnar alltså på fjärde plats totalt, och finns bland
de tio främsta i alla rättssäkerhetsdimensioner utom ordning
och säkerhet. På detta område
uppvisar Sverige, enligt WJS, en
nedåtgående trend. Ordning och
säkerhet-dimensionen omfattar
områden som brottslighet och
civila oroligheter i samhället.
World Justice Project konstaterar att det finns tecken i undersökningen som tyder på att rätts-

l
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l
l
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statliga värden åsidosätts mer
och att auktoritarismen ökar. Index för inskränkningar i regeringsmakten har sjunkit mer än
någon annan faktor i undersökningen. Det rör sådana kontrollfunktioner för regeringsmakten
som oberoende domstolsväsende, fri press med mera. De länder
som har tappat mest i det hänseendet är Polen (plats 27), Bosnien och Hercegovina (plats 60)
samt Serbien (plats 78).

Danmark
Norge
Finland
Sverige
Nederländerna
Tyskland
Österrike
Nya Zeeland
Kanada
Estland

The World Justice Project är
en ideell organisation som grundades på initiativ av bland annat
det amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, 2006. WJP:s rättssäkerhetsindex mäter hur människor
upplever rättssäkerhet i sitt vardagsliv i 126 länder. Undersökningen analyserar enkätsvar från
mer än 120 000 hushåll och 3 800
experter över hela världen.
MA, UÖ

Stärkt ordning och säkerhet i domstol
Utsatta brottsoffer och vittnen
ska få större möjlighet att
närvara vid förhandlingar i
domstolarna genom videokonferens. Det föreslår regeringen
i en proposition.
Närvaro via videokonferens kan
exempelvis vara aktuellt då någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar.
Regeringen föreslår även att
åhörare ska kunna hänvisas
till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rät-

vokater ska vara fortsatt undantens ordförande ska inte bara
tagna.
kunna utvisa störande åhörare
Förbudet mot att fotografrån rättssalen utan även avfera i rättssalen utvidvisa dem helt från domgas så att det även omstolsbyggnaden.
fattar fotografering in
Det införs också en
i rättssalen genom exmöjlighet att utvisa eller
Prop.
2018/19:81
empelvis en öppen dörr
avvisa en person som utsätter en målsägande el- Stärkt ordning eller ett fönster. Strafoch säkerhet i
fet för brott mot fotoler ett vittne för påtryckdomstol
graferingsförbudet höjs
ningar.
från penningböter till böter elFler ska också omfattas av
ler fängelse i högst sex månader.
domstolarnas säkerhetskontLagändringarna föreslås träda i
roller, däribland biträdande
kraft den 1 juli 2019.
jurister vid advokatbyråer. AdADVOKATEN NR 3 • 2019
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Regeringen vill ge mer
muskler till Skatteverket

VÄRLDENS MEST RÄTTSSÄKRA LÄNDER 2019 ENLIGT WJP:
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HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Sannolikt flera felaktigt dömda i Sverige
Moa Lidén konstaterar i sin
avhandling Confirmation Bias in
Criminal Cases att det statistiskt
är väldigt sannolikt att det finns
flera felaktigt dömda i Sverige.

målsägandens
tillförlitlighet
ifrågasätts.
Att människor blir felaktigt
dömda kan bero på någon av de
nyss nämnda faktorerna, samt
fenomenet confirmation bias –
som överlappar övriga orsaker.
Moa Lidén grundar sitt påståConfirmation bias syftar på
ende om att det sannolikt finns
tendensen att mer eller mindre
flera felaktigt dömda på både

omedvetet leta efter eller lägga
kvantitativa och kvalitativa
större vikt vid
analyser. I inargument och
ternationell
SEMINARIUM
bevis som ger
forskning finns
Hildary, tillsammans med Advo
stöd för och
uppskattningar
kat i framtiden, arrangerade en
bekräftar
en
om antalet felkvällsföreläsning den 6 mars,
i Advokatsamfundets lokaler i
befintlig uppaktigt fällande
Stockholm. Rubriken var San
fattning – och
domar på 0,5–8
nolikt flera felaktigt dömda i
att bortse från,
procent beroSverige, föreläsare var Moa
omtolka eller
ende på bland
Lidén som är universitetsadjunkt
och doktor i allmän rättslära vid
nedvärdera såannat vilken jujuridiska institutionen, Uppsala
dant som motrisdiktion och
universitet.
säger den. Bebrottstyp det
teendet finns
handlar om.
hos oss alla. Poliser, åklagare
Moa Lidén har med statistiska
och domare kan alltså påverkas
beräkningar kommit fram till att
även om de försöker vara objekantalet domar som är felaktiga
tiva och tror att de är det.
i skuldfrågan, under åren 2010–
2014, skulle kunna vara så högt
som 1 722.
ett exempel är att brottsplatsunBakom felaktiga fällanden,
dersökare påverkas av vad de
vilket även omfattar ändringar
känner till.
av påföljd, finns ofta rättsfrå– Det är välforskat, att om den
gor. Det kan exempelvis gälla
som genomför analysen exemhuruvida ett agerande överhupelvis har kontextuell informavudtaget utgör ett brott i rättstion som att den misstänkte har
lig mening eller om den tidigare
erkänt, då finns det tendens att
rättstillämpningen strider mot
i första hand leta efter och värförbudet mot dubbelbestraffdera bevis som stöder detta, säning (ne bis in idem).
ger Moa Lidén.
Moa Lidén har studerat confirmation bias hos poliser, åklaganär det gäller skuldfrågan vid resre och domare, och bland annat
ningsansökningar finns tre huundersökt hur ett häktningsbevudsakliga gemensamma nämslut påverkar domares bevisvärnare: återtagna erkännanden,
dering och beslut i skuldfrågan
ifrågasatt vetenskap som vid
vid den efterföljande huvudförshaken baby-målen, samt vitthandlingen.
nesfrågor där vittnets tillför– Ett häktningsbeslut kan funglitlighet blir allvarligt ifrågaera som en hypotes som sedan
satt eller nya vittnesmål gör att

Statistiskt är det väldigt sannolikt att det finns flera felaktigt dömda i Sverige. Den slutsatsen, och grunden för denna, presenterade Moa Lidén i en
kvällsföreläsning hos Advokatsamfundet den 6 mars.

är svår att förhålla sig neutral
till. Jag har sett att när en domare först fattar beslut om häktning och sedan ska fatta beslut i
skuldfrågan så tenderar den domaren att värdera bevisningen
mot den misstänkte som starkare, och är mer benägen att fälla,
jämfört med när det var en annan domare som häktade. Detta
trots att bevisning och omständigheter i övrigt är desamma.

En annan aspekt som undersöktes i domarstudien var bevisvärdering. Där kunde Moa
Lidén se att när en svår bevisvärderingsuppgift delades upp
i mindre komponenter var det
lättare att motstå confirmation
bias än när domarna bara fick
göra en total bedömning. Detta
bekräftas av forskningsstudier
inom psykologin.

men för brottmålsprocessen. Moa
Lidén är för sin forskning intres
serad av att komma i kontakt med
personer som anser sig felaktigt
dömda. Advokater får därför gärna

lämna ut hennes e-postadress till
klienter som kan vilja delta i kom
mande studier.
E-postadress: moa.liden@
jur.uu.se

Eva Ekholm
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SÖKER KONTAKTER FÖR KOMMANDE STUDIER
Moa Lidén är universitetsadjunkt
och doktor i allmän rättslära vid
juridiska institutionen, Uppsala
universitet. I september 2018 dispu
terade hon på sin avhandling ”Con
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firmation Bias in Criminal Cases”
som belyser felkällor i mänskligt
beslutsfattande, med särskilt fokus
på svenska polisers, åklagares och
domares beslutsfattande inom ra
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Den internationella
advokatorganisationen
International Bar As
sociations människorättsinstitut
(IBAHRI) fördömer dödsdomarna
mot två män för mordet på den
burmesiske advokaten och män
niskorättsexperten Ko Ni på Ran
goons flygplats i januari 2017.
Rangoons norra distriktsdom
stol fann de två männen, Kyi Lin
och Aung Win Zaw, skyldiga till
att ha avfyrat mordvapnet mot Ko
Ni respektive att ha medverkat
till mordet. Strafflagen i Myanmar
(Burma) föreskriver obligatoriskt
dödsstraff för överlagt mord.
IBAHRI:s resolution om av
skaffande av dödsstraffet
motsätter sig användning av
dödsstraffet under alla omstän
digheter och kräver dess totala
avskaffande.
Till dess har IBAHRI uppmanat
alla stater att införa ett morato
rium för alla dödsdomar.

Kritik mot Venezuela för
långdragen rättsprövning
Den internationella
advokatorganisationen
International Bar As
sociations människorättsinstitut
(IBAHRI) riktar hård kritik mot Ve
nezuela för landets behandling av
domaren María Lourdes Afiuni.
María Lourdes Afiuni i Venezu
ela anhölls år 2009, sedan hon
beslutat om villkorlig frigivning
av en misstänkt som suttit häktad
i tre års tid utan rättslig prövning.
Enligt landets straffprocesslag är
maxtiden för häktning två år.
Efter att rättegången flera
gånger skjutits upp frigavs María
Lourdes Afiuni 2013, men brotts
misstankarna kvarstod. Efter
många turer i ärendet inleddes
så en mycket snabb process i
februari i år. Enligt IBAHRI:s ena
ordförande Anne Ramberg är det
ställt utom allt tvivel att proces
sen mot María Lourdes Afiuni en
bart grundas på att hon tillämpat
lagen. Det snabba förfarandet
efter alla dröjsmål innebär dess
utom att María Lourdes Afiuni
berövas möjlighet att förbereda
sitt försvar ordentligt.
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DOMEN MOT ADVOKAT NASRIN SOTOUDEH

Piskstraff för iransk
MR-advokat upprör
Den extremt hårda domen
mot advokat Nasrin Sotoudeh
väcker starka känslor. Många
bedömare befarar att Iran nu är
på väg att bli ännu hårdare mot
regimkritiker och människorättsaktivister.
Den iranska advokaten Nasrin
Sotoudeh dömdes i december
till upp till 38 års fängelse och
148 piskrapp, anklagad för spioneri, propagandaspridning och
att ha förolämpat Irans högsta
ledning. Uppgifterna kommer
från Nasrin Sotoudehs make.
Nasrin Sotoudeh fängslades i
juni förra året sedan hon försvarat kvinnor som protesterat mot
tvånget att bära slöja i Iran. Sotoudeh är också öppen motståndare till dödsstraffet.
Advokatens ihärdiga hävdande av mänskliga rättigheter har
länge irriterat den iranska regimen. År 2010 dömdes hon till
sex år fängelse för att ha spridit propaganda och konspirerat
mot staten. Nasrin Sotoudeh
släpptes efter halva tiden, men
dömdes under 2018 på nytt till
fem års fängelse, vilket nu alltså ökats till upp emot 38 år plus
148 piskrapp.
FN:s särskilde utredare för
mänskliga rättigheter i Iran, Javaid Rehman, har tagit upp Nasrin Sotoudehs fall vid människorättsrådets möte i Genève. Till
tidningen Guardian säger han
sig se oroande tecken på allt
hårdare tag mot människorättsPRISER
Nasrin Sotoudeh tilldelades år
2012 Europaparlamentets Sacha
rovpris för sitt arbete för mänsk
liga rättigheter. Yttrandefrihets
organisationen Svenska PEN
tilldelade 2018 års Tucholskypris
till Sotoudeh.

Nasrin Sotoudeh är en av hundratals som döms till piskstraff årligen i Iran.

försvarare, advokater och företrädare för arbetares rättigheter.

mot Nasrin Sotoudeh kom bara
några dagar efter att Iran utsett
en ny chefsdomare, Ebrahim
Raisi, känd som ayatollah Ali
även den internationella advoKhameneis skyddskatorganisationen
ling och tänkbara
International
Bar
efterträdare.
UtAssociations männämningen
bedöms
niskorättsinstitut
Linguacom
av många försva(IBAHRI) har uppga den relativt momärksammat
doFängslad iransk advoka
t prisas för sitt arbete
derate presidenten
men mot Nasrin SoHassan
Rouhanis
toudeh. I ett brev
inflytande. Ebrahim
till Irans ledare aya
Raisi är för männistollah Ali Khamenei
korättsföreträdare
i mitten av mars
känd som en av mänuppmanar IBAHRI
Advokaten 9/2018.
nen bakom Irans
Iran att respektera
massavrättningar
internationella åtaav irakiska krigsfångar år 1988.
ganden om mänskliga rättigheEnligt Amnesty International
ter och omedelbart frige Nasrin
verkställs hundratals piskstraff
Sodouteh.
varje år i Iran.
Nyheten om den hårda domen
AKTUELLT

LINGUACOM ÖNSKAR
ADVOKAT

ENS LÄSARE EN GOD

JUL!

Din tolk- och översätt

ningsbyrå!

Nasrin Sotoudehs vän,
advokaten och mottagaren
av Nobels fredspris 2003
iranskt fängelse.

Shirin Abadi, tog emot Soutedehs

pris i Stockholm eftersom

Yttrandefrihetsorganisationen
Svenska PEN tilldelar 2018
års
Tucholskypris till den iranska
människorättsjuristen och
skribenten Nasrin Sotoudeh.

Nasrin Sotoudehs vän,
advokaten och mottagaren
av Nobels
fredspris 2003 Shirin
Abadi,
tog emot Soutedehs
pris i
Stockholm eftersom Nasrin
befinner sig i iranskt fängelse.
Sotoudeh har försvarat
flera kvinnor som protesterat
mot Irans
slöjkrav.

Varför kan inte Nasrin
Sotoudeh
hämta sitt Tucholskypris
i Stockholm?
– Nasrin är dömd till
fem års
fängelse för att ha ”hotat
rikets
säkerhet”, men i själva
verket
har hon försvarat flera
kvinnor
som protesterat mot
slöjkravet
och gripits av moralpoliser.
Hon
sitter i Evin-fängelset
norr om
Teheran. Därför kan hon
tyvärr
inte hämta sitt pris,
säger Shirin Abadi.

Hur mår Nasrin Soutedeh?
Och
vad sa hon till dig när hon
fick veta
att hon tilldelats Tucholskypriset?

72

Vi har Sveriges bästa
tolkar och översättare
TESTA OSS
som är specialiserade
på tolk- och översättIDAG – VAR MED I
ningstjänster för advokatoch juristbyråer.
UTLOTTNI NGEN
AV EN IPAD!
Vill Du ha de bästa auktorisera
de tolkarna?
Vill Du ha marknaden
s snabbaste leveranser
av
auktoriserade/stämpla
de översättningar? Kontakta
då Linguacom, vi har
alla världens språk under
ett tak!
För akuta ärenden och
snabb handläggning
ring på 08-410 963 01,
ett direktnummer exklusivt
för Advokatens läsare,
mellan kl 8–17.
Möjlighet till kostnads
beräkning direkt efter
avslutad tolkning.

Nasrin befinner sig i

din fråga. Advokatsamfunde
ts
ledning väljs av medlemmarna,

men de förtroendevalda
måste
godkännas av den iranska
staten,
säger Shirin Abadi.

Advokaten, människorättsjuristen

och skribenten Nasrin Sotoudeh.

MOTIVERING

Motiveringen lyder: ”För
hennes modiga och outtröttliga
svara de röster som riskerar
kamp för att för
att censureras och tystas
benten och människorättsjuristen
i Iran, tilldelas skri
Med stort rättspatos fortsätter Nasrin Sotoudeh Tucholskypriset 2018.
Sotoudeh, år efter år, kämpa
och hotade författare, journalister
för
och kvinnoaktivister i landet.”fängslade

– Nasrin är en mycket
stark
person. Hon mår väldigt
bra såväl fysiskt som psykiskt.
Nasrin blev mycket glad
när hon
fick veta att hon tilldelats
Tucholskypriset. Detta pris
betyder
oerhört mycket för henne
och
kan påskynda hennes
frihet lite.
Hon har bett mig att
i hennes
namn tacka Sverige och
Svenska PEN för stöd och solidaritet.

Och jag känner mig hedrad
av att
jag får hämta detta pris
i Nasrins
namn. Detta pris är en
symbol
för yttrandefrihten.

Advokatsamfundet i Teheran
belade Soutedeh med ett
förbud att
bedriva advokatverksamhet
. Är
det staten som bestämmer
i Advokatsamfundet i Iran?
– Det är inte lätt att svara
på

Advokaten Zeynab Taheri,
som
varit den dödsdömda svenska
medborgaren och KI-forskaren
Ahmedreza Djalalis advokat,
sitter också i fängelse. Hur
bedömer
du de kvinnliga juristernas
arbetssituation i Iran?
– För närvarande sitter
två
kvinnliga advokater
i fängelse. Nyligen lämnade
en tredje
kvinnlig advokat, Xweda
Hamid,
fängelset mot borgen.

Får man välja sin advokat
i Iran?
– Under utrednings- och
förundersökningsprocessen
får
politiska fångar, enligt
Irans
strafflag, endast använda
de
försvarsadvokater som
staten
utser. Och det som
avgör en
dom är det som kommer
fram
i en förundersökning.
Den anklagade får välja advokat
efter
förundersökningsfasen,
men då
är det mycket för sent
att få juridisk hjälp, säger Shirin
Abadi.

Just nu får ni 30% rabatt*
på er första tolkning
eller översättning och
därtill chansen att vinna
en
Apple iPad Wi-Fi (2018)
32GB**

BOKA DYGNET RUNT

PÅ:

TEL: 08-410 96 300

E-POST: kundservic

e@linguacom.se

HEMSIDA: www.lingu

acom.se

Kurdo Baksi
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Gäller max 60 min telefontolkning
. Vid bokningstillfälle
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kod: Jul2018 Erbjudandet
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e-post senast 2019-01-14.
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Myanmar: IBAHRI
fördömer dödsdomar
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Felaktig domarutnämning innebar brott mot artikel 6
Island bröt mot Europakonventionens artikel 6.1 när en
felaktigt utnämnd domare
fick sitta med och döma i ett
brottmål. Det fastslår Europadomstolen i ett avgörande.
Island drogs inför Europadomstolen av en man, som
dömts i första instans för olovlig körning och drograttfylleri.
Domen överklagades och prövades av den nyinrättade andra-

Enligt Europadomstolen har
instansdomstolen (Landsréttur).
den dömde mannen genom detta
Det framkom då att en av de tre
förvägrats rätten till en rättdomarna utnämnts efter invis förhandling inför en
gripande av justitiemioavhängig och opartisk
nistern, i strid mot den
domstol, som upprättats
fastslagna ordningen där
Europadom
enligt lag, enligt artikel
en oberoende expertstolen Guð6.1 i Europakonventiokommitté fått uppdramundur Andri
nen. Domstolen skriver i
get att utse de mest kvaÁstráðsson
sin dom att utnämnandet
lificerade domarna. Den
v. Iceland
av domaren innebar ett
tilltalade begärde att doflagrant brott mot gällande regmaren skulle bytas ut, men yrler vid den aktuella tidpunkten.
kandet avvisades av domstolen.

Storbyrån Clifford Chance i London
har redovisat en rapport om lönegap på byrån.

Magic circle-byrå först
att rapportera lönegap
Den Londonbaserade
storbyrån Clifford Chan
ce är först ut med att
lämna en rapport om lönegapet
på byrån baserat på funktions
nedsättning, etnicitet och sexuell
läggning. Även delägare ingår i
statistiken.
Enligt rapporten är löneskillna
den 35,6 procent mellan hetero
sexuella och personer med andra
sexuella läggningar, medan siff
ran för anställda med funktions
nedsättningar är 61,9 procent.
Lönegapet baserat på etnicitet är
52 procent.
Käla: Law Society Gazette

Finlands Advokatförbund
fyller hundra år
Advokatsamfundets
systerorganisation i
öster, Finlands Advokat
förbund/Suomen Asianajajaliitto
firar i år sitt hundraårsjubileum.
Advokatförbundet grundades år
1919 och fick år 1959 genom lagen
om advokater även lagstadgade
uppgifter.

Miljörättskonvention
behöver kompletteras

FOTO: EUROPADOMSTOLEN, TOM KNUTSON

Europadomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Stoppa förhandlingar med USA om e-bevis
Rådet för de europeiska
advokatsamfunden, CCBE,
uppmanar EU att skjuta upp
de planerade förhandlingarna
med USA om samarbete kring
elektronisk bevisning.
CCBE har tidigare riktat hård kritik mot de nya EU-reglerna om eADVOKATEN NR 3 • 2019

bevis, som tillåter en myndighet i
en medlemsstat att vända sig direkt till en tjänsteleverantör i en
annan medlemsstat med en begäran om att elektroniska uppgifter
ska bevaras eller lämnas ut.
Reglerna har trots kritiken
genomförts, och nu planerar
EU att också utvidga samarbe-

tet kring e-bevis till USA. I dag
krävs ett avtal, ett mutual legal
assistance treaty, för varje överföring av e-bevis mellan tjänsteleverantörer. CCBE konstaterar
att dagens regler visserligen har
brister, men att de ändå garanterar vissa processuella rättssäkerhetsgarantier.

Rådet för de europeiska
advokatsamfundet,
CCBE, har lämnat ett
svar på EU-kommissionens re
miss av FN:s Århuskonvention om
rättstillgänglighet i miljöfrågor,
som inom kort ska implementeras
inom EU.
Enligt CCBE behöver konventio
nen kompletteras för att den ska
fungera som tänkt. CCBE pekar
bland annat på att konventionens
regler inte ger tillräcklig ”access
to justice” i miljöärenden.
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Syriska krigsbrott
utreds i Sverige
– advokat hjälper
offren pro bono
Med hjälp av Civil Rights Defenders har nio offer
för det s tatliga syriska våldet gjort en 250 sidor
tjock anmälan till svensk polis.
– Jag har hört berättelser om djupet av mänsklig
ondska. Men jag har också upplevt styrkan hos
de utsatta att kunna gå vidare, säger advokat
Göran Hjalmarsson som hjälpt o ffren pro bono.

N

är alla andra juridiska vägar för åtal
är stängda används nu den universella jurisdiktionen. Den innebär att
ett enskilt land kan utfärda arresterings
order för misstänkta krigsförbrytare. Syrien har inte undertecknat Romfördraget så
därför kan inte ICC, Internationella brottmålsdomstolen i Haag, på eget initiativ ta
upp syriska fall.
– Initiativ skulle kunna komma från FN:s
CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Är en internationell icke-statlig organisation
för mänskliga rättigheter med huvudkontor
i Stockholm. Den grundades 1982, då under
namnet Svenska Helsingforskommittén för
mänskliga rättigheter. År 2009 bytte organi
sationen namn, och verksamheten har sedan
dess växt i flera regioner runt om i världen.
Uppdraget är att stödja lokala människorätts
försvarare i de länder i världen där respekten
för de mänskliga rättigheterna är som sämst,
och tillsammans med dem arbeta för att för
svara medborgerliga och politiska rättigheter.
Civil Rights Defenders arbetar också med
människorättsfrågor i Sverige.
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Göran
Hjalmarsson.

säkerhetsråd. Men där blockerar både Ryssland och Kina frågan, förklarar John Stauffer,
chefsjurist på Civil Rights Defenders.
Brotten mot mänskligheten begångna av
Assad-regimen innefattar tortyr, våldtäkter,
misshandel och avrättningar och har skett
mellan februari 2011 och juni 2015. De nio
bakom anmälan till svensk polis finns nu i
Sverige och har både bevis och starka vittnesmål. Det framkom på en presskonferens
hos Civil Rights Defenders den 20 februari,
dagen efter polisanmälan.
Förutom ett par vittnen, representanter
för medier och för Civil Rights Defenders
deltog även Anwar al-Bunni, jurist på Syrian Center for Legal Research and Studies,
Mazen Darwish, chef för Syrian Center for
Media and Freedom of Expression, samt Patrick Kroker, chef för Syrienprojektet, European Center for Constitutional and Human
Rights, ECCHR.
JURIDISKA ARGUMENT
– Vi trycker på för att få enskilda länder att
agera. Det här är en större rörelse och vi

har under lång tid samlat fakta, bevis och
vittnesmål. Vi har juridiska argument, inte
politiska. Tyskland och Frankrike har redan
börjat tillämpa den universella jurisdiktionen. Nu kräver vi att också Sverige agerar,
sa Patrick Kroker.
Mazen Darwish poängterade att det aldrig kommer att bli en fredlig framtid i Syrien
ADVOKATEN NR 3 • 2019
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Maʿloula i västra Syrien,
cirka 50 kilometer nordöst
om huvudstaden Damaskus,
den 19 september 2013.
Syriska nationella arméns
soldater i staden, som blev
en plats där Assads styrkor
och rebellerna stred.

om inte de ansvariga för krigsbrott ställs till
svars. Han menade också att det inte handlar om hämnd, utan om ett sätt att kunna
gå vidare.
– Syriska folket kräver rättvisa. Och nu behöver vi hjälp och stöd från befolkningen i
EU-länderna, sa Anwar al-Bunni.
I Tyskland har tillämpningen av den uniADVOKATEN NR 3 • 2019

versella jurisdiktionen kommit längst. Där
utfärdades en arresteringsorder mot Jamil
Hassan, chef för syriska Air Force Intelligence, i juni i fjol efter ESSHR:s anmälan
2017. Han anses vara en av de högt uppsatta
statligt anställda bakom brott mot mänskligheten på bland annat sju statliga tortyrcenter. Övriga namngivna statligt anställda

syrier misstänkta för krigsbrott är Ali Mamluk, chef för National Security Bureau, och
Mohammed Dib Zeitoun, chef för General
Intelligence.
Anledningen att blickarna nu riktas mot
Sverige är att många av offren för det statliga syriska våldet har flytt hit.
– Det kan bli en lång resa för rättvisa. Men

»
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– Men nu siktar vi mot just syriska staten
Göran Hjalmarsson berättar att han fördet är viktigt för de syrier som bor i Sverige
som likt andra stater har en skyldighet att
utom att vara en stöttande lyssnare också
att de ansvariga ställs till svars, kommenteinte kränka mänskliga rättigheter och även
hjälpte offren att reda ut frågor
rar John Stauffer.
att se till att ingen annan gör det, säger John
kring den universella jurisdikTotalt är det 25 syrier som är
Stauffer.
tionen
och
själva
rättsprocesanmälda till svensk polis av de
VAD FÅR EN
Såväl John Stauffer som de övriga deltasen.
nio offren. Gemensamt för de
MÄNNISKA ATT
garna på presskonferensen återkom till att
– Det har varit sådana frånio offren är att de inte har vaTORTERA EN
Sverige har ett internationellt rykte att stå
gor som vanligtvis ställs till ett
rit organiserade i någon kamp
upp för rättvisa, demokratifrågor och mänskmåls
ägandebiträde om bland
mot Assadregimen. De har
ANNAN HELT
liga rättigheter.
annat
förundersökningssekresysslat med fredliga protester
OSKYLDIG MÄNtess och hur processen nu fortoch arbete med mänskliga rätNISKA? JAG HAR sätter. En fråga som återkom- GRUNDARBETET GJORT
tigheter. På presskonferensen
INGET SVAR.
John Stauffer menar att utredningen av dessa
mit är om det överhuvudtaget
hördes vittnesmål om sexuelkrigsbrott inte kan ställas som en resursfråga
är möjligt att gripa någon av de
la övergrepp, förnedring, piskgöran hjalmarsson
mot andra brott som polisen har att utreda.
misstänkta och hålla en rättening och elchocker i fängelser
– Nu förväntar vi oss förundersökningar
gång i Sverige. Mitt svar är att
där det saknats mat, vatten och
med personspecifika utredningar. Svensk
det är fullt möjligt. Vi är bundna av internasanitära möjligheter.
polis har samlat information untionella konventioner.
der lång tid och mer information
Även John Stauffer har hopp:
STARKT BERÖRD
ECCHR
finns att hämta hos Patrick Kroker
– De skyldiga är sannolikt inte i
Advokat Göran Hjalmarsson har varit måls
European Center for
och ECCHR samt hos de syriska
Sverige. Men utfärdas en internaägandebiträde i många svenska rättegångar
Constitutional and
organisationer som leds av Anwar
tionell arresteringsorder så kan
kopplade till offer för krigsförbrytelser och
Human Rights är en
oberoende, ideell och
al-Bunni och Mazen Darwish.
en person utlämnas och det blir
brott mot mänskligheten i Rwanda, Bosnienicke-statlig organisa
Civil Rights Defenders har
rättegång här. Det kan ta tid att
Hercegovinia och Kosovo. Under sin pro
tion med syfte att ar
gjort
en oerhört ambitiös anmähitta de skyldiga och bli svårt att
bono-insats nu blev han återigen starkt berörd.
beta för de mänskliga
lan, anser Göran Hjalmarsson:
lagföra dem. Men det är ändå en
– Samtalen med offren fick mig att fundera
rättigheterna med
juridiska medel. Orga
– Den är på 250 sidor. Polis och
viktig process som har startat.
över hur människor kan vara så onda. Vad
nisationen grundades
åklagare har faktiskt fått hela
Bland annat har den inneburit att
får en människa att tortera en annan helt
2007 av den tyske
grundarbetet lagt på sitt bord.
svensk polis och åklagare nu böroskyldig människa? Jag har inget svar. Föradvokaten Wolfgang
Göran Hjalmarsson ägnade
jat samarbeta närmare med syrisstås kan jag inte ge mig in att prata om enKaleck tillsammans
cirka en veckas pro bono-tid åt
ka människorättsorganisationer.
skilda fall. Men på ett generellt plan kan jag
med en grupp inter
nationella människo
offren i samband med att den
Civil Rights Defenders grundkonstatera att offren är traumatiserade och
rättsadvokater.
omfattande anmälan gjordes. Vid
läggande ställningstagande är att
sannolikt behöver kvalificerad hjälp nu och
kommande rättegångar hoppas
brott i krigets Syrien begåtts både
längre fram. Men jag är också djupt fascinehan få ikläda sig sin invanda roll som måls
av staten, med president Bashar al-Assad i
rad av den mänskliga styrkan som jag ser hos
ägandebiträde. ¶
spetsen, och av konfliktens övriga parter.
många att kunna gå vidare i livet.
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Panelen på presskonferensen. Från vänster: Mazen Darwish, chef för Syrian Center for Media and Freedom of Expression, Patrick Kroker, chef för Syrienprojektet, European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, Anwar al-Bunni, jurist på Syrian Center for Legal Research and Studies samt John
Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

GOLSHANAK
FATAHIAN
Hovrättsassessor från Svea
hovrätt. Arbetar som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet. Innan domarbanan
arbetade hon på EUenheten på Justitiedepartementet.

FANNY
GLEISS WILBORG
Advokat och grundare av
Advokatﬁrman Lundberg &
Gleiss, inriktad på tvistlösning. Har tjänstgjort som
domare i domstol, senast
som chefsrådman vid
Södertörns tingsrätt.

ATT TVISTA I HOVRÄTT
Datum: 17/5, 12/12 och 5/3
(2020).
Plats: Funckens gränd 1,
Gamla Stan, Stockholm.
Boka: 08-41 003 006, info@
fakultetskurser.se
www.fakultetskurser.se

Sveriges främsta föreläsare kring hovrättsprocessen
DELTAGARNA
TYCKER:
– Skickliga och mycket positiva och trevliga föreläsare.
Mycket bra kurs med bra
urval av ämnen.
– Trevligt med två kursledare
som varvar pass. Bra med
inblick direkt från hovrätten.
Bra med tydliga hänvisningar
till lagrum och samling av
relevanta rättsfall. Duktiga
och sympatiska föreläsare!
– Tydlig genomgång av
aktuella lagbestämmelser
förenat med utmärkta praktiska råd.

ATT TVISTA
I HOVRÄTT
DATUM: 17 MAJ, 12 DECEMBER OCH 5 MARS (2020)

– Synnerligen bra.
– Bra upplägg. Välstrukturerat. Relevanta frågeställningar.
– Väldigt givande att höra
om hovrättsprocessen
inifrån. Handfasta tips och
konklusioner. Mycket bra
upplägg på genomgång och
information.

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med Stockholms universitet.

REPORTAGE
Barnarbete i garveriindustrin i Dhaka,
Bangladesh, den
11 januari 2016.
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ADVOKATVERKSAMHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kunskaper och
sunda värderingar
en tillgång för byrån
Växande krav på att företag ska respektera mänskliga rättigheter ger nya
arbetsuppgifter för advokaterna. Samtidigt gäller det för byråerna att leva
som man lär och själva motverka diskriminering och svaga värderingar.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOTO: TT, ULRIKA ÖSTER

P

ressen på företagen att ta ansvar för
och respektera mänskliga rättigheter har under de senaste åren ökat
lavinartat. Traditionella och sociala medier
hänger skoningslöst ut dem vilkas underleverantörer inte lever upp till FN:s eller ILO:s
konventioner. Så sent som i februari uppmärksammades till exempel att flera svenska
regioner (tidigare landsting) köper in plasthandskar från ett företag i Malaysia känt för
att låta migranter arbeta under slavliknande
förhållanden.
Fokuseringen på mänskliga rättigheter och
övriga hållbarhetsfrågor märks också på advokatbyråerna. De båda största advokatbyråerna i Sverige har sedan några år specialister på mänskliga rättigheter och hållbarhet
anställda. Och deras tjänster är efterfrågade, berättar Théo Jaekel på advokatfirman
Vinge. Under de senaste tre åren har mycket hänt.
– I början var vi ofta tvungna att berätta för
klienterna vad de måste tänka på och varför
det var viktigt för deras affär, till att klienterna nu själva – särskilt i transaktioner – säger att de vill att vi ska titta på MR-frågorna,
säger Théo Jaekel, som tycker att det är en
självklarhet att advokatbyråer förutom juridiska risker också tar in risker på området
mänskliga rättigheter i sin rådgivning.
ADVOKATEN NR 3 • 2019

Théo Jaekel är specialist inom mänskliga rättigheter på advokatfirman Vinge. Théo är jurist, och har
tidigare arbetat inom civilsamhället, senast i organisationen Swedwatch. Emma Ihre är hållbarhetschef
på Mannheimer Swartling. Emma är nationalekonom och finansanalytiker i grunden, och kom tidigt in på
frågor om hållbara investeringar.

– Vi ska se till helheten i klientens affär,
och MR-frågorna är en del av den. Det är
svårt att kalla sig fullservice om man inte
har med detta perspektiv, säger han.

KUNSKAP EFTERFRÅGAS
Även Emma Ihre, hållbarhetschef på Mannheimer Swartling, ser en stor efterfrågan på
kunskaper om mänskliga rättigheter. Före-

»
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»

tag vill inte bidra till eller vara del av kränkningar av mänskliga rättigheter då det självklart inte är i linje med deras värderingar,
och dessutom kan bli väldigt kostsamt på
många plan.
– Det är bättre att i förväg uppmärksamma
riskerna, hantera dem i olika styrdokument
och ha en plan för hur man ska agera om något går fel, fastslår Emma Ihre.
Även klienter som från början inte tagit in
mänskliga rättigheter i sina affärsmässiga bedömningar brukar gå att få med sig, berättar
En workshop om företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer arrangerades av Advokatsamfundet tillsammans med advokatbyråerna Vinge och Mannheimer Swartling i Advokatsamfundets hörsal
Emma Ihre. Det är dock viktigt att advokaden 19 februari. Vid seminariet medverkade Karin Ulberstad, Karin Faxén Ågrup, Emma Ihre och Théo
ten som rådgivare närmar sig frågorna med
Jaekel samt advokat Jan-Mikael Bexhed, ledamot av Advokatsamfundets styrelse.
respekt för att det är svårt att verka på komplexa marknader.
sta gången en rad stora internationella adsig budskapet och de nya frågor som behöEmma Ihre brukar för sin del alltid börvokatbyråer på plats och som medverkande
ver ställas vid transaktioner och andra affäja ifrån riskperspektivet, men ser också att
i paneler, berättar Jaekel. Deltagandet tyder
rer, betonar Emma Ihre. Kanske blir det nya
risktänkandet i förlängningen kan leda till
på att klienterna nu kräver dessa kunskaper
hållbarhetsperspeknya affärsmöjligheter
från sina advokater.
tivet rent av en del
och ett etiskt grundat
RIKTLINJER OCH VÄGLEDNINGAR
Kraven på företag att inte bidra till brott
som många advokaengagemang. Hon pel FN:s vägledande principer för företag och
mot mänskliga rättigheter kan alltså innebäter tidigare saknat i
kar på hur dyrt det
mänskliga rättigheter
ra mer arbete för advokater. Samtidigt ställer
arbetet, tror hon.
har blivit för olika
l IBA Business and Human Rights Guidance for
det också krav på advokatbyråerna.
Även
Théo
Jaekel
företag att missa hållBar Associations
– Vi som byrå har också ett ansvar och
på Vinge upplever
barhetsaspekterna.
l IBA Practical Guide on Business and Human
Rights for Business Lawyers
måste leva som vi lär. Det blir märkligt om vi
att hållbarhetsarbe– När kunskapen
l Advokatsamfundets riktlinjer kring företa
bara säger till klienterna vad de ska göra, men
tet har ett starkt stöd
höjs om dessa frågor
gande och mänskliga rättigheter
inte tar ett eget ansvar, säger Théo Jaekel.
på byrån. Liksom på
och företagaren inser
Han får medhåll av Emma Ihre:
Mannheimer Swartatt man kan vara med
– Det är viktigt att hålla rent framför egen
ling är inriktningen på mänskliga rättigheoch bidra i positiv riktning, känner många
dörr. Vi kan inte hjälter och hållbarhet förett ansvar och en genuin vilja att göra vad
pa klienter med uppankrad i ledningen.
de kan, säger Ihre.
ADVOKATSAMFUNDETS RIKTLINJER
förandekoder, visFrågor om exempelvis arbetsförhållanden,
Advokatsamfundets riktlinjer antogs 2016 och
selblåsarprogram
SOPAR FRAMFÖR
barnarbete och diskriminering kommer då
bygger på IBA:s riktlinjer. Rekommendationer
och utredningar av
EGEN DÖRR
och då upp i rådgivningen till de flesta företill advokatbyråer i riktlinjerna:
metoo-historier, om
Mannheimer Swarttag med internationella kopplingar och inom
l Genomför en riskanalys (due diligence) av
vi inte är medvetna
ling och Vinge hör
många olika verksamhetsinriktningar. Emma
den egna verksamheten.
om våra egna värtill föregångarna inom
Ihre arbetar därför i nära samarbete med de
l Upprätta en uppförandekod för den egna
verksamheten.
deringar och risker
hållbarhetstänkandet
olika verksamhetsgrupperna där utvecklingl Utbilda all personal på advokatbyrån om
samt hanterar dem,
i Sverige. Men intresen av rådgivningen sker.
uppförandekoden och om mänskliga rättig
säger hon och fortset ökar.
– En advokat som saknar kunskap kan ha
heter.
sätter:
– Jag tycker mig se
svårt att förstå signalerna från klienten, och
l Skapa rutiner för hantering av avvikelser
och brott mot uppförandekoden.
– Det vore myckatt fler och fler byråer,
det är ännu svårare att förekomma klienl Integrera MR-perspektivet i rådgivningen till
et bra om Advokatbåde i Sverige och inten och ta upp den typen av risker, påpekar
klienter när detta anses lämpligt.
samfundet
kunde
ternationellt, engageEmma Ihre.
fortsätta att ta plats
rar sig i dessa frågor,
Hittills har det varit lätt att väcka intresse
i det samarbetet och koordinera och driva
säger Théo Jaekel.
på byrån. Engagemanget finns inte minst hos
på arbetet, så att advokatbranschen kan proHan har i ett flertal år deltagit i en stor
den unga medarbetaren som vill vara med
filera sig och visa att den har kommit långt i
internationell konferens om hållbart företaoch bidra till en positiv utveckling i samhäldessa frågor, säger Emma Ihre. ¶
gande. Vid 2018 års konferens fanns för förlet. Men också äldre erfarna advokater tar till
THÉO JAEKELS OCH EMMA IHRES RÅD TILL ADVOKATBYRÅER SOM VILL GÅ VIDARE I MR-ARBETET
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Börja i er egen affär och se vad ni gör och hur det kan utvecklas på MRområdet, inte i vilka hållbarhetsfrågor som är hetast i debatten för tillfället.
l Fundera över och formulera vilka värderingar byrån står för. Utifrån
detta kan ni skapa en uppförandekod och hitta former för hur ni får in dessa
värderingar i rådgivningen.
l När det interna värderingsarbetet och rådgivningen inom mänskliga rät
tigheter är på plats kan ni om ni vill hitta former för att bidra i samhället
även på andra sätt, exempelvis genom att skänka pengar till någon orga
nisation vars ändamål ligger nära era värderingar eller genom samarbete
med någon sådan aktör.
l
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l Läs på om frågorna. Som advokat bör man definitivt sätta sig in i IBA:s
rekommendationer och Advokatsamfundets vägledning. Även FN:s väg
ledande principer för företag och mänskliga rättigheter är viktiga för att
förstå klienternas verklighet.
l Skaffa en egen kompetens kring frågorna. Alla behöver inte vara spe
cialiserade på MR, men byrån bör i alla fall ha kompetensen internt för att
koordinera och utveckla arbetet.
l Börja nu! Vänta inte på att området ska bli reglerat utan utgå från de
vägledningar som finns. Marknaden förväntar sig engagemang på området,
förmodligen också de anställda och framtida anställda.

NYA HELT ELDRIVNA JAGUAR I-PACE

ÅRETS BIL I
EUROPA 2019

EN VINNARE
Med sin eleganta, utpräglat aerodynamiska design är I-PACE
byggd för att skära rakt genom luften för maximal räckvidd och
högsta stabilitet. Med I-PACE får du upp till 470 km räck vidd*,
400 tysta hästkrafter som klarar 0 – 100 km/h på 4,8 sekunder
och elektronisk fyrhjulsdrift som ger en fantastisk prestanda.

JAGUAR I-PACE
FRÅN 879.900 KR*
Inkl. 3 års fri service***
Förmånsvärde från: 2.554 kr/mån**
Kvalificerar för 60.000 kr i miljöbonus

Boka provkörning på jaguar.se/i-pace.
Finns för omedelbar leverans.

*Priset gäller Jaguar I-PACE S 400HK AWD AUT MY20, förbrukning 21,2 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g / km, räckvidd upp till 470 km WLTP/540 NEDC.
Miljöklass Euro 6. Faktisk räckvidd är beroende av olika faktorer som hastighet, körsätt etc. **Förmånsvärde är beräknat netto per månad vid 50 % marginalskatt.
***Fri service de första 3 åren eller 100 000 km. Gäller ej Taxi. Garantier: 3 års fabriksgaranti eller 100 000 km, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti,
3 års lackgaranti, samt 3 års assistans-försäkring inom Europa. Batterigaranti 8 år (eller 160 000 km, det som inträffar först) med en kapacitet över 70 %.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.
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Konsten att skapa
som jag har öppnat ett
nytt häfte av Nytt Juridiskt Arkiv med rättsfallen från
HD. Särskilt spännande var det förstås under tiden på
tingsrätt och hovrätt när något av de avgöranden som
jag själv hade varit med om hade överklagats och beviljats prövningstillstånd.
Då reflekterade jag inte särskilt mycket över hur prejudikaten närmare kom till och hur HD valde ut de mål
som fick prövningstillstånd. Jag såg dock framför mig
att detta inte var någon särskilt besvärlig sak. Det borde,
tänkte jag, finnas mängder av lämpliga prejudikatmål
som likt mogna frukter kunde plockas utan någon större
ansträngning. Att det inte var så enkelt var nog en av de
största överraskningarna när jag började som justitieråd
för drygt fem år sedan.
Varje år får HD in cirka 6 000 mål. Av dessa krävs det
prövningstillstånd i cirka 5 000 mål. En viktig uppgift
för domstolen är att snabbt och rättssäkert ge besked i
det stora flertalet av målen där något prövningstillstånd
inte ges.
Mellan 120 och 140 prövningstillstånd beviljas vanligtvis varje år. Av dessa blir cirka 100 referat medan några
blir notisfall, vilka också publiceras i NJA. En del av de
mål där prövningstillstånd meddelats blir varken referatfall eller notisfall. Det kan till exempel vara vissa mål där
HD ger tillstånd till att målet prövas i hovrätten.
Till detta kommer behandlingen av de mål som inte
kräver prövningstillstånd. Det gäller bland annat resningsansökningar och andra extraordinära mål, mål om
utlämning och frågor om advokaters inträde i och uteslutning ur Advokatsamfundet. Också i dessa fall leder
prövningen ibland till referat men det är naturligtvis
mindre vanligt än i de fall där prövningstillstånd har beviljats. Men inriktningen är att även i dessa mål se om
det finns någon frågeställning som kan vara av intresse
för rättstillämpningen och därmed leda till ett referat.

det har alltid varit med viss förväntan

åt att finna de mål som kan
vara lämpliga som prejudikat. Det ska till en början röra
sig om en fråga där det finns behov av vägledning. För
att få en bild av vilka områden där det finns ett särskilt
behov av ytterligare prejudikat använder vi oss förstås av den kunskap som finns i domstolen, och då inte
minst den expertkunskap som finns hos justitieråden.

mycket arbete ägnas som sagt
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ANDERS EKA
Anders Eka är justitieråd och ord
förande i Högsta domstolen. Han
har tidigare varit verksam bland
annat som domare i hovrätt och
tingsrätt och var fram till 2013
lagman i Stockholms tingsrätt.
Anders Eka behandlar olika
frågeställningar med koppling till
Högsta domstolens prejudikat
bildande verksamhet. Hur hittar
man de mål som är lämpliga att
ta upp till prövning? Hur ser man till att de prejudikatin
tressanta frågorna verkligen ställs på sin spets i målen?
Dessutom diskuteras Högsta domstolens nya ordning som
innebär att många av domstolens avgöranden namnges.

Till det kommer bland annat de prejudikatmöten som
vi återkommande har med domare, advokater, åklagare,
branschorganisationer och andra som verkar i det rättsliga systemet och som utöver parterna kan sägas vara
mottagare av våra avgöranden. I många fall är behovet
av prejudikat mer eller mindre uppenbart, exempelvis
när det gäller ny lagstiftning som behöver en uttolkning.
Men ibland kan det vara svårare att få en klar bild av hur
stort behovet av ytterligare avgöranden är. Det är av central betydelse att parter och ombud i sina överklaganden
lyfter fram de prejudikatfrågor som kan finnas i målen
och även behovet av prejudikat, till exempel om en fråga
är vanligt förekommande och vilken praktisk betydelse
en oklarhet kan få.
för att det ska vara motiverat att ge prövningstillstånd
krävs också att den fråga som behöver belysas verkligen
kommer att ställas på sin spets i målet. Om prövningen
innefattar värdering av bevisning finns det en risk att
HD värderar denna på ett annat sätt än hovrätten och
tingsrätten och att den intressanta rättsfrågan därför inte
kommer att bli belyst. Dessutom bör yrkandena i målet
helst vara utformade så att de ger så få begränsningar
som möjligt för den prövning som ska göras.

ADVOKATEN NR 3 • 2019
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prejudikat
Lagstiftaren har bistått med en del verktyg till hjälp i
arbetet. Ett sätt, som används relativt ofta, är att ge ett
begränsat prövningstillstånd och vilandeförklara övriga
frågor i målet. Ett vanligt exempel i brottmål är att HD,
med utgångspunkt från vad hovrätten har funnit styrkt
när det gäller gärningen, beslutar om prövningstillstånd
i fråga om brottsrubricering och påföljd. HD prövar därefter målet i dessa delar. Om avgörandet innebär att det
finns skäl att meddela prövningstillstånd även i andra
delar så beslutas om det. Antingen behandlar HD då målet också i resterande delar eller så lämnas det åter till
hovrätten för fortsatt behandling.
På tvistemålssidan innebär kravet på prövningstillstånd i hovrätten en utmaning när det gäller att finna
lämpliga mål på exempelvis förmögenhetsrättens och familjerättens områden. Som bekant finns sedan många år
möjligheten till så kallad hissdispens i dispositiva tvistemål (se 56 kap. 13 § rättegångsbalken). Det innebär att
en viss fråga i ett tvistemål kan hänskjutas till prövning
av HD. Ett sådant beslut förutsätter att parterna samtycker till det och det krävs på vanligt sätt att HD beviljar prövningstillstånd. Sedan 2016 kan även hovrätten
hänskjuta frågor. Antalet mål som tas upp av domstolen denna väg varierar från år till år men normalt är det
bara ett fåtal fall. Det har på senare tid rört sig om mellan ett och fem mål per år. Det finns en del som talar för
att denna ordning skulle kunna utnyttjas mer. Inte bara
domarna bör tänka på möjligheten utan minst lika viktigt är att frågan väcks av parter och ombud.
ytterligare ett verktyg. Då infördes
regler om så kallad språngdispens (se 54 kap. 12 a § rättegångsbalken). När en part har överklagat ett beslut från
hovrätten om att inte bevilja prövningstillstånd och HD
kan se att målet rymmer någon intressant prejudikatfråga så medger systemet med språngdispens att domstolen beviljar prövningstillstånd direkt rörande den aktuella prejudikatfrågan. Frågan om prövningstillstånd ska
beviljas i hovrätten förklaras då vilande i avvaktan på
prövningen av den aktuella frågan. Beroende på hur utfallet av den prövningen blir bestäms om det finns skäl
att meddela tillstånd till att målet prövas i hovrätten, eller så blir slutsatsen att det inte finns skäl att medge ett
sådant tillstånd. Som exempel på prövningar av detta

så sent som 2016 fick hd
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slag kan nämnas NJA 2017 s. 94 som rörde bland annat
tolkning av en stadfäst förlikning och NJA 2017 s. 362 om
beviskravet i en tvist om testamente. Även HD:s beslut
den 28 december 2018 i mål Ö 2897-18 kan nämnas.
De flesta läste nog förr HD:s avgöranden först när
NJA-häftet kom ut. I dag är det annorlunda. HD:s domar
publiceras på domstolens webbsida samma dag som de
expedieras till parterna. Avgörandet får emellertid sin
beteckning i NJA-serien först senare, något som övergångsvis kan upplevas som ett problem när det gäller att
hänvisa till avgörandet. Den nuvarande ordningen kan
kanske ändras framöver, exempelvis genom att avgörandena numreras löpande i NJA i stället för med användande av sidnummer. Men det är förstås en fråga som
de ansvariga för NJA styr över.
med namn på avgörandena.
Sedan en tid tillbaka namnger HD många av sina avgöranden. Syftet är att det ska vara till hjälp för minnet och
på olika sätt underlätta den juridiska diskussionen. Det
står förstås var och en fritt att välja om man vill använda
sig av benämningen. Att namnge domar har varit vanligt
i vissa andra länder och i internationella domstolar, men
hos oss har det framför allt varit i den juridiska litteraturen som detta har förekommit. Inte minst har det varit
ett värdefullt pedagogiskt verktyg i undervisningen på
juristutbildningen. Vem minns inte ”Den bastubadande
sulfitoperatören” från arbetsrättens område? Så fantasieggande är dock i regel inte de benämningar som HD
använder sig av. Som exempel på namngivningar från
senare tid kan nämnas ”Skogsbranden i Västmanland”,
”Fåtöljen” och ”Den oönskade beröringen”.

och så var det slutligen detta

det har alltid funnits en grupp jurister med avundsvärt detaljminne som har kunnat imponera på oss andra genom
att komma ihåg årtal och sidnummer på viktiga avgöranden i NJA. För den gruppen kanske HD:s benämningar
inte är av så stort värde. Men för oss andra hoppas jag
att HD:s nya rutiner med namngivning av avgöranden
kan vara till nytta och på olika sätt underlätta det juridiska samtalet.

Anders Eka
Justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
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Hur dömer domstolen
i liknande mål?

Visste du att JP Rättsfallsnet innehåller mer än 2,2 miljoner domar och erbjuder en komplett bevakning
av instanserna nedan? Det gör tjänsten till ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar med processer.
Dessutom kan du skräddarsy din egen sökordsbevakning så att du aldrig missar en intressant dom igen!
HD:
Hovrätterna:
Tingsrätterna:

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten:
Kammarrätterna:
Förvaltningsrätterna:

2007 – samt RÅ/HFD-serien 1978 –
2005 –
1 september 2010 –

Snart lanseras

JP Juridiskt Bibliotek
Svaret – ett klick bort

JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information

FOKUS: ADVOKATSEKRETESSEN

Ändamålen får
helga medlen
när kärnvärden
kringskärs
Advokatsekretessen har länge ansetts som orubblig i
rättsstaten Sverige. Men nu hotas den på flera fronter.
Och fallet med Allra och en utlånad hårddisk
visar med stor tydlighet på svårigheterna att skydda
sekretessen i en digital tidsålder.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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Börje Leidhammar.

Åsa Thunman.
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mån följa lagstiftningen och lämna de uppgifter du är
akten på skattesmitare och penningskyldig att lämna. Det blir en svår balansgång, säger
tvättare tillsammans med ny teknik påhan, och konstaterar att staten med förslag som detta
verkar i dag i grunden skyddet för adlägger över en del av sin kontrollverksamhet på advokatens sekretess. Det började med
vokaterna.
penningtvättslagstiftningen.
Genom
EU:s andra penningtvättsdirektiv, anMÖJLIGGÖR ÖPPEN KOMMUNIKATION
taget år 2001 och implementerat i SveEn annan förändring som kan få konsekvenser för adrige för advokaternas del år 2005, blev
vokatsekretessen, som nyligen godkändes av riksdagen,
advokater skyldiga att under vissa omär att ta bort det undantag för advokater som finns i
ständigheter rapportera sina klienter till
nuvarande lagstiftning när det gäller att rapportera klifinanspolisen.
entmedelskonton. Advokater blir därmed skyldiga att
Sedan dess har fler lagar och lagförslag
redovisa identiteten på de klienter som man förvaltar
följt, som alla naggar advokaternas lagstadgaklientmedelskonton åt, till banken.
de tystnadsplikt, och klientens motsvarande priviAdvokatsamfundet avstyrkte vid remissbehandlinglegium, i kanten. De senaste exemplen är att advokaen utredningens förslag, liksom fler andra näringslivster genom en lagändring nu är skyldiga att identifiera
aktörer. I remissvaret pekade Advoinnehavarna till klientmedelskonton
katsamfundet bland annat på Högsta
och utredningsförslaget att skatterådförvaltningsdomstolens avgörande
givare ska bli skyldiga att rapportera
i det så kallade SEB-målet (Högsta
skatteupplägg till Skatteverket.
förvaltningsdomstolens avgörande i
Införandet av rapporteringsskylHFD 2012 ref. 12), där HFD ansåg att
dighet grundar sig i ett EU-direktiv
det vore alltför ingripande i den enför gränsöverskridande arrangemang
”Det allvarliga är
skildes möjligheter att söka råd och
och transaktioner, som nu ska impleatt balansen mellan
biträde i skydd av advokaters tystmenteras nationellt. I direktivet görs
lagstiftare och advo
nadsplikt om Skatteverket fick insyn
undantag för advokater, vilket ockkater naggas i kanten.
i klientmedelskonton.
så utredningen föreslagit för SveriAdvokatsamfundets generalsekreges del.
Advokaterna blir
terare Anne Ramberg kallar förslaget
– Advokat är den enda yrkeskategoskyldiga att medverka i
för ”ytterligare ett initiativ som urrin där man tar särskild hänsyn, inte
utredningar och infor holkar advokatens tystnadsplikt och
revisorer eller andra skatterådgivare.
mera om förhållanden därmed klientens privilegier”. Och
Det är ett exempel på att advokatsekretessen ändå står sig förhållandevis
som tidigare självklart tystnadsplikten, liksom klientens
rätt att utbyta information med sin
stark, säger Börje Leidhammar, som
var en del av advokat
advokat utan att den sprids, är enligt
arbetat länge med skatteprocesser
sekretessen. Om detta Ramberg en grundval för rättsstaten.
och ekomål.
– Enskilda och företag ska kunna
Trots dessa hänsyn får förslaget
fortsätter ser jag en ur
anförtro
sig till sin advokat och med
konsekvenser för advokaterna. Adgröpt advokatsekretess
förtroende kunna lita på att advokavokater som stöter på skatteupplägg
som verkligen äventy
ten inte vidarebefordrar information,
av den typ som direktivet riktar in sig
rar rättssäkerheten.”
säger hon, och tillägger att sekretespå föreslås nämligen bli skyldiga att
sen inte bara omfattar materiell inforange sitt eget namn och i huvuddrag
börje leidhammar
mation utan också om advokaten har
beskriva arrangemanget för Skatteen viss klient eller ej.
verket.
Åsa Thunman är chefsjurist på Sandvik och anliEn oklarhet i förslaget är vad det innebär att beskritar ofta advokater för rådgivning. Hon konstaterar att
va ett arrangemangs huvuddrag. Ett annat problem är,
många av de aktuella inskränkningarna i advokatseenligt Börje Leidhammar, att utredningen inte exakt
kretessen görs för att kunna bekämpa allvarlig brottsdefinierar vad som utgör ett rapporteringspliktigt arlighet och penningtvätt, vilket naturligtvis är positivt.
rangemang.
Samtidigt fyller sekretessen en viktig funktion även
– De oklara gränserna skapar en svår situation för
för bolag som håller sig inom lagens råmärken, påpeadvokater, eftersom vi enbart får bryta vår sekretess
kar hon, genom att den möjliggör en öppen kommuninär det följer av lag, påpekar Börje Leidhammar.
kation med de juridiska rådgivarna.
Precis som med penningtvättslagstiftningen riskerar
– Vi som bolag vill kunna ha en öppen och transden planerade lagändringen att skapa ett dilemma för
parent kontakt med våra rådgivare. Om man inte kan
advokater, befarar Börja Leidhammar.
räkna med det så blir det ett annat slags dialog, säger
– Du ska å ena sidan beakta klientens intressen
Thunman, som ser just öppenheten som en förutsättoch advokatsekretessen, å andra sidan i möjligaste
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ning för att kunna lägga fram hela situationen och få
hjälp med en bedömning av den.
ÄNDAMÅLEN HELGAR MEDLEN
Ett antal små och större steg minskar alltså advokaternas oberoende och förmåga till lojalitet med klienterna. Men inte av något ont uppsåt. Det finns exempelvis uppenbarligen ett omfattande internationellt
skatteundandragande, påpekar Börje Leidhammar, och
det är därför inte förvånande att beslutsfattarna såväl
som allmänheten blir upprörda och vill ta krafttag mot
fusket, menar han.
Problemet är att förslagen inte alltid är så väl genomtänkta och att de riskerar att skada rättssäkerheten.
– Det allvarliga är att balansen mellan lagstiftare och
advokater naggas i kanten. Advokaterna blir skyldiga
att medverka i utredningar och informera om förhållanden som tidigare självklart var en del av advokatsekretessen. Om detta fortsätter ser jag en urgröpt advokatsekretess som verkligen äventyrar rättssäkerheten,
säger Börje Leidhammar.
Även Anne Ramberg oroas av utvecklingen.
ADVOKATEN NR 3 • 2019

– Tystnadsplikten är ett av de kärnvärden som uppbär advokatyrket. När lagstiftaren vill göra advokaten
till en angivare åsidosätts tystnadsplikten. Det leder
också till avsteg från övriga kärnvärden: lojaliteten,
oberoendet och frånvaron av intressekonflikt, säger
hon, och fortsätter:
– Advokatens tystnadsplikt är en förutsättning för
att klienten med förtroende ska kunna anförtro sig
till advokaten. Det är också en förutsättning för att
advokaten på bästa sätt lojalt ska kunna tillvarata sin
klients intressen, och en universellt accepterad rättighet i alla rättsstater. När tystnadsplikten undergrävs
rör vi oss mot en annan typ av stat i Orwells och Huxleys anda.
Advokaterna Per E. Samuelson och Marcus Johansson har samma känsla av en gradvis urholkning.
– Jag blir allt mer bekymrad över att privilegiet naggas i kanten från olika håll och kanter. Det går kanske
att hantera än så länge, men jag ser en ökad tendens
till att man kringgärdar den fria och självständiga advokatrollen, vilket är mycket allvarligt i en rättsstat,
säger Per E. Samuelson, som tror att utvecklingen till

Många av de regler
som begränsar
advokatsekretessen
syftar till att försvåra
brottslighet som penningtvätt. Här Swedbanks dåvarande vd
Birgitte Bonnesen och
styrelseordförande
Lars Idremark som
presenterar bankens
utredning om misstänkt penningtvätt i
Baltikum.

»
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Anne Ramberg.

Per E. Samuelson.

Trots – eller kanske just på grund av – de senaste
stor del kan förklaras med tidens terrorismskräck och
årens strömningar för att inskränka advokatsekretesrop på hårdare tag.
sen har Advokatsamfundet också varit framgångsrikt
– Ytterst beror det ju på att politikerna inte vågar ta
i att lyfta upp betydelsen av en stark och oberoende
det här med väljarna. Ute i den allmänna opinionen är
advokatkår i debatten, menar Leidhammar.
förståelsen för vikten av rättsstatsprinciper oerhört li– Advokatrollen har uppmärksammats och gjorts
ten, konstaterar Samuelson.
ännu tydligare, inte minst genom generalsekreteraI teorin ställer sig naturligtvis alla politiker bakom
rens roll under åren. Anne Ramberg är verkligen en
tanken på en fri och oberoende advokatkår för vilken
förgrundsgestalt för advokatrollen, säger han.
lojaliteten med klienten kommer främst, anser de intervjuade advokaterna. Men i praktiken dyker det hela
LUCKAN BÖR STÄNGAS
tiden upp andra hänsyn.
Politiska strömningar och rop på hår– Staten säger å ena sidan att ”vi
da tag mot skattesmitare och penupprätthåller den rättsstatliga princiningtvättare tycks alltså vara en gepen, men det här området är så specimensam nämnare bakom de nya lagar
ellt så här kan vi kringskära den”. Det
och lagförslag som undan för undan
kan gälla för terrorism, penningtvätt
beskär skyddet för klientens kommuoch liknande saker. Till slut finns inte
nikation med advokaten.
principen längre när man hela tiden
”Staten säger å ena
I praktiken har en annan faktor
urholkar den, säger Marcus Johanssidan att ’vi upprätthål spelat stor roll för att skapa osäkerson, som också tycker sig se samma
ler den rättsstatliga
het kring vilken information som
tendens hos vissa myndighetsutövare
i deras praktiska hantering.
principen, men det här lämnas ut till myndigheterna och vad
är konfidentiellt. Det handlar om
– Det känns som att ändamålen
området är så speciellt som
den tekniska utvecklingen, som gjort
tillåts helga medlen. Jag upplever att
så här kan vi kring
det möjligt att lagra mycket mer indet alltför ofta finns en benägenhet
formation, men också att plocka ut
att söka snirkla sig förbi skyddsregler
skära den’. […] Till slut
och analysera den.
för enskilda, säger han.
finns inte principen
Advokatsamfundet har hela tiÄven Börje Leidhammar ser stolängre när man hela
den hävdat att teknikutvecklingen
ra risker i att tumma på advokatens
tiden urholkar den.”
inte ska göra någon skillnad i skydtystnadsplikt och lägga på advokaten
det för advokatsekretessen – innehåll
uppgiften att övervaka och rapportera
marcus johansson
på servrar, mobiler och datorer har
klientens agerande, genom att det kan
samma skydd som den gamla pärmen
rubba tilliten i relationen.
med advokatkorrespondens. Här har också rättsutveck– Det leder till ett mindre förtroendefullt samarbete
lingen efter en viss initial förvirring gått åt det hållet
mellan advokaten och klienten, och advokaten kan inte
(se faktaruta på s. 38).
upprätthålla den lojalitet och det oberoende som är vikRättsläget är en sak. Möjligheten att snabbt tanka
tiga hörnstenar i advokatrollen, säger han och fortsätter:
över miljontals e-postmeddelanden från en server för
– En klient måste kunna lita på att det han eller hon
att sedan analysera dem hos Skatteverket eller Ekoberättar för sin advokat stannar dem emellan. Det bibrottsmyndigheten kan ändå skapa stor otrygghet.
drar också till att alla viktiga uppgifter kommer fram.
– Det finns så mycket information, och den är så
Vid en internationell jämförelse har det svenska
lättillgänglig att den lätt får fötter, säger Marcus Joskyddet för advokatens tystnadsplikt på vissa sätt varit
hansson, som tror att spärrarna hos en polis vid husstarkare än i många grannländer, genom att det ansetts
rannsakan var högre på den tid då man plockade med
omfatta även advokater i andra roller än försvarare.
sig kartongvis med pärmar från husrannsakan, snarare
De svenska advokaternas jämförelsevis starka ställän en server.
ning märks, enligt Börje Leidhammar, bland annat geMarcus Johansson har själv upplevt detta i ett uppnom att advokaten har fått ett särskilt kapitel i rättedrag (se artikel på s. 40).
gångsbalken.

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET FÖR KLIENTMEDELSKONTON
Från och med den första januari i år är advo
katers klientmedelskonton inte längre undan
tagna när rapporteringsskyldiga finansiella
institut ska identifiera klienten bakom ett
klientmedelskonto i egenskap av kontohavare.
Tidigare räknades inte en advokats klient som
innehavare av ett klientmedelskonto som advo
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katen förvaltar för klientens räkning. Bestäm
melserna finns i lagen (2015:62) om identifiering
av rapporteringspliktiga konton med anledning
av FATCA-avtalet. Regeringen hävdade i sin
proposition att lagändringarna behövdes för
att genomföra det multilaterala avtalet mellan
behöriga myndigheter om automatiskt utbyte

av upplysningar om finansiella konton, som an
nars genomfördes 2016.
I sitt remissvar avstyrkte Advokatsamfundet
förslaget på flera grunder.
Prop. 2018/19:9 Ytterligare ändringar vad
gäller automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton och några andra skattefrågor
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UTREDNINGSFÖRSLAG: RAPPORTERING AV SKATTEUPPLÄGG
Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnade sitt be
tänkande till Finansdepartementet i mitten av januari i år. Utredningen föreslår
att bland andra skatterådgivare ska vara skyldiga att informera Skatteverket om
skatteupplägg som rådgivaren utformar eller tillhandahåller. Syftet är att förbättra
Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skat
telagstiftningen.
Rapporteringsskyldigheten omfattar både inhemska och gränsöverskridande ar
rangemang. Advokater är undantagna från rapporteringsskyldigheten, men åläggs
ändå vissa uppgifter enligt förslagen.
Fyra av utredningens experter, däribland advokaten Börje Leidhammar, riktade i
ett särskilt yttrande hård kritik mot förslagen i betänkandet. Enligt dessa riskerar
förslagen att skapa merarbete och ökade kostnader för näringslivet. De anser dess
utom att de föreslagna sanktionerna är oproportionerliga.
Utredningen ska nu remissbehandlas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den
1 juli 2020.
Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet
(SOU 2018:91)

Advokat Marcus Johansson arbetar främst med processer och skiljeförfaranden.
Tillsammans med flera kollegor på Gernandt & Danielsson företräder han fondbolaget
Allra i tvisten mot Pensionsmyndigheten.

Även Anne Ramberg varnar för riskerna med elektroniskt lagrad information, och konstaterar att tekniken också möjliggör missbruk.
Som alltid när tekniken utvecklas fort har lagstiftningen svårt att hänga med. Dagens regler om beslag
är exempelvis helt inriktade på fysiska föremål som tas
med för att undersökas.
Detta har, enligt brottsmålsadvokaten Per E. Samuelson, skapat en lucka i lagen som åklagare ibland utnyttjar. I stället för att ta en dator i beslag, vilket är tydligt
reglerat i lagen, kopierar – speglar – de hela innehållet
för att sedan undersöka det.
– När en dator tas i beslag kan det överklagas till
tingsrätten. Men om de i stället tar en kopia av hårddisken, tar med sig den och häver beslaget av hårddisken kan du inte överklaga det, säger han.
Det här problemet behöver lösas, menar Per E. Samuelson, som ser en tendens att allt mer information
hamnar i fel händer i brottsutredningar.
Per E. Samuelson är långt ifrån ensam om att uppmärksamma den här bristen i lagen. Åklagarmyndigheten konstaterar också i sin handbok kring beslag att
förundersökningsledaren normalt inte bör häva beslag
av handlingar eller digitalt material och ersätta dem
med kopior, eftersom rätten till rättslig prövning då
går förlorad.
Flera utredningar har också varit inne på olika lösningar, nu senast Beslagsutredningen som lämnade sina
förslag 2017 (se faktaruta på s. 44).
GODA INTENTIONER KANTAR VÄGEN
Flera krafter verkar samtidigt för att begränsa skyddet
för advokatsekretessen. Och nästan varje litet steg mot
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uppluckring tas utifrån de bästa intentioner, inte minst
på EU-nivå, konstaterar Anne Ramberg.
– Jag befarar att den internationella lagstiftaren i den
i och för sig mycket legitima kampen mot korruption
och skatteflykt kommer att göra fler och mer omfattande försök att undergräva de för rättsstaten så grundläggande klientprivilegierna, säger hon.
De andra advokaterna hyser samma farhågor. Men vad
kan då göras för att stoppa utvecklingen? Anne Ramberg
önskar sig ett grundlagsskydd för advokatens oberoende.
– Därigenom skulle också advokatens kärnvärden
komma i åtnjutande av ett högre skydd, säger hon.
Anne Ramberg påpekar också att Advokatsamfundet
ständigt lyfter fram behovet av skydd för advokatsekretessen när det kommer förslag om nya och utvidgade tvångsmedel, och måste fortsätta att göra det i
alla sammanhang.
– Jag skulle gärna se att politiker och andra förstod
värdet av att värna tystnadsplikten som en naturlig ingrediens i en rättsstat. Men det gäller också att advokater inte bryter mot tystnadsplikten och att Advokatsamfundet i sin tillsyn noga upprätthåller den, fastslår
Anne Ramberg.
Per E. Samuelson och Börje Leidhammar trycker
båda på vikten av opinionsbildning kring advokatens
roll och betydelse i rättsstaten.
– Vi måste skriva om problemen, föra upp dem till
ytan, diskutera dem på ett kanske ännu mer tydligt sätt,
kanske mer i den allmänna opinionen och debatten än
i utredningar. En vacker dag börjar opinionen svänga
och samhället förstår att vi behöver advokater som har
en fri och obunden roll, och att det är ett nav i rättssäkerheten, säger Per E. Samuelson. ¶

Massiv advokat
kritik när
penningtvätts
regler infördes
– vänd!
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Massiv advokatkritik
när penningtvättsregler infördes
Med EU:s penningtvättsdirektiv kom
frågorna om advokatens tystnadsplikt att
ställas på sin spets.

rektivet år 2009 utvidgades advokaternas ansvar i bekämpningen av penningtvätt. Advokater blev då, förutom rapportering vid egen misstanke om penningtvätt,
även skyldiga att på begäran av polisen lämna uppgifter
om sina klienter och deras transaktioner.
FOKUS: ADVOKATSEKRETESSEN
I en hemställan till justitieutskottet med anledning
av regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdiU:s andra penningtvättsdirekrektivet pekade Advokatsamfundet
tiv implementerades i Sverige år
på den krock de nya skyldigheterna
2005 efter mycket diskussioner
kan komma att skapa.
och hård kritik från advokater på både
För samfundets bästa
”Den nu ifrågavarande utvidganationell nivå och inom EU. I och med
de uppgiftsskyldigheten för advokaden nya lagstiftningen blev advokater
ter utgör ett uppenbart intrång i såskyldiga att rapportera misstänkt penväl den lagskyddade tystnadsplikten
ningtvätt till Finanspolisen, liksom att
som advokatens lojalitetsplikt gentefölja regler om bland annat klientkänmot klienten. Advokater är enligt vad
nedom och kontroller. Lagen gällde
som följer av ovan bestämmelse i rätadvokater och biträdande jurister i de
tegångsbalken enligt Advokatsamfunfall då de deltog i vissa särskilt angivdets mening förhindrade att lämna
na transaktioner för en klients räkning,
uppgifter i enlighet med den utvidgatill exempel företagsöverlåtelser eller
de uppgiftsskyldigheten i den nya penfastighetsförvärv.
ningtvättslagstiftningen.”
I en ledare i tidskriften Advokaten
Trots protesterna genomfördes den
skrev generalsekreterare Anne Ram- Advokaten 9/2004.
nya uppgiftsskyldigheten, och advokaberg år 2004 att den nya lagstiftningen
ter måste nu hantera de konflikter mellan olika regel”innebär en för rättssamhället farlig utveckling, som
system som kan komma att uppstå. I sin vägledning till
dessutom riskerar att inte ens bli effektiv. Genom små
advokater om penningtvättslagstiftningen skriver Adsteg – och ibland stora kliv – riskerar vi att successivt
vokatsamfundet att rättsläget kring uppgiftsskyldigheurgröpa samhällets fundamentala rättsprinciper under
ten är oklart, men att ett krav på uppgifter alltid måste
hänvisning till ett i och för sig legitimt krav på effektiv
bedömas i det enskilda fallet. Advokater rekommendebrottsbekämpning.”
ras också att begära en domstolsprövning om inte nåRamberg varnade också i en annan artikel för ”smitgot av de undantag som finns i reglerna är tillämpligt.
toeffekter” till andra områden om det nya lagförslaget
Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
skulle införas, och pekade på det olämpliga i ”att gefinansiering av terrorism, som trädde i kraft den 1 aunom lagstiftning ålägga advokater att i olika uppräknagusti 2017 och som implementerar EU:s fjärde pende verksamheter i hemlighet anmäla sina klienter om
ningtvättsdirektiv, innehåller dessutom ytterligare och
det kan antas att anförtrodda medel kan komma från
skärpta krav på bland annat advokater för att förhindra
brottslig verksamhet”.
penningtvätt och terroristfinansiering. ¶
Med genomförandet av det tredje penningtvättsdi-
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Tredjemans
revisioner
– vänd!
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Tredjemansrevisioner: domstolen
En dom från Högsta förvaltnings
domstolen tydliggjorde skyddet för
advokatsekretessen.
FOKUS: ADVOKATSEKRETESSEN

O

mkring 2010 och ett par år framåt diskuterades Skatteverkets möjligheter att söka information om andra än de som faktiskt revideras
mycket bland advokater. Skatteverket kritiserades för
så kallade fishing expeditions, där man letade allmänt
efter material utan att ha några faktiska misstankar
som grund.
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Tredjemansrevision innebär att Skatteverket har
möjlighet att samla in uppgifter från företag om enskilda, och alltså att kontrollera någon annan än den
som revideras. Tredjemansrevisionen avskaffades år
1994 på förslag av Rättssäkerhetskommittén, men återinfördes 1997.
Advokatsamfundet och många enskilda advokater befarade att Skatteverket i sin revisionsiver skulle
komma över material som skyddas av advokatsekretess. Anne Ramberg sa vid ett seminarium om frågorna
i februari 2011 att ”advokatsekretessen blir ren fiktion,
om man kan komma runt den med fiskeexpeditioner
och komma åt information som advokaten själv aldrig
skulle få lämna ut enligt lag och andra regler”.
ADVOKATEN NR 3 • 2019
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bromsade fiskafänge
Konflikten mellan Skatteverkets metoder och
advokatsekretessen blev tydlig i ett uppmärksammat rättsfall där Skatteverket uppmanat banken SEB
att lämna ut uppgifter om samtliga transaktioner
på klientmedelskonton år 2005, totalt ungefär 900
konton. Knappt hälften av kunderna var advokatbyråer.
SEB nekade att lämna ut uppgifterna, bland annat
med hänvisning till advokatsekretessen. Skatteverket
förelade då banken vid vite att lämna ut dem, och gick
till domstol för att få vitet utdömt.
SEB överklagade, men både länsrätten och kammarrätten gick på Skatteverkets linje. Enligt kammarrätten hindrade varken banksekretessen eller advokatseADVOKATEN NR 3 • 2019

kretessen att banken skulle lämna ut uppgifterna till
Skatteverket.
Högsta förvaltningsdomstolen kom dock till en helt
annan slutsats än underinstanserna, och konstaterade
att Skatteverkets beslut om generell tredjemansrevision var oproportionerligt. I domen tog HFD särskilt
upp vikten av att den enskilde har möjlighet att söka
råd och biträde i skydd av advokaters tystnadsplikt.
Advokat Peter Nordquist, ombud för SEB, var glad
över domen, och sa i en intervju i tidskriften Advokaten: ”Det här är en oerhört viktig dom för hela advokatkåren. Den visar att Skatteverket inte har den oinskränkta rätt att få ut handlingar och uppgifter som
verket i processen hävdade att man har.” ¶

Detta gäller
för advokaters
tystnadsplikt
– vänd!
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Detta gäller för
advokaters tystnadsplikt
Advokatens tystnadsplikt och klientens
motsvarande skydd, på engelska ofta kallat
professional secrecy eller legal privilege,
ramas in av en rad olika regelverk
för olika sammanhang.
FOKUS: ADVOKATSEKRETESSEN

A

dvokatens tystnadsplikt regleras i 8 kap. 4 § RB,
där det framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon har fått kännedom om i
sin yrkesutövning. Motsvarande bestämmelse finns i
34 § stadgarna för Sveriges advokatsamfund.
I de vägledande reglerna om god advokatsed behandlas tystnadsplikten i 2.2.
Regleringen av tystnadsplikten inriktar sig på uppgifter som en advokat får kännedom om i advokatverksamheten. Exakt vad detta innebär är inte definierat i
lagtexten, men det är tydligt att begreppet omfattar
det mesta som en advokat erfar i sin yrkesutövning.
Omfattningen och syftet med säkerställande av konfidentialitet rörande uppgifter mellan advokat och dennes klient behandlas utförligt av Högsta domstolen i
NJA 2010 s. 122.
FÖRBUD MOT ATT HÖRAS SOM VITTNE
Advokater får enligt 36 kap. 5 § RB endast höras som
vittne om vad de fått kännedom om i sin yrkesutövning, om detta är medgivet i lag eller om den person
till vars fördel tystnadsplikten gäller medger det. Försvarare, rättegångsombud eller biträden får enbart höras som vittnen om parten medger detta. En försvarare
kan aldrig tvingas att vittna.
Vittnesförbudsregleringen i 36 kap. 5 § RB har även
kommit att tillämpas i fråga om utredning av brott under förundersökningsstadiet.
BESLAG OCH TYSTNADSPLIKT
Beslag i samband med förundersökningar regleras i
27 kap. RB. Här finns särskilda regler för handlingar
som en befattningshavare eller annan inte får höras
om enligt 36 kap. 5 § RB. Enligt bestämmelserna, som
alltså bland andra omfattar advokater, får inte polisen
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eller andra brottsutredare beslagta sådana handlingar,
vilkas innehåll kan antas vara sådant som skyddas av
förbudet att vittna.
Frågan om advokatsekretessens räckvidd vid beslag
har prövats ett antal gånger av svenska domstolar och
Europadomstolen. Domstolarna har där tagit fasta på
klientens rätt att kommunicera förtroligt med sin advokat, och pekat ut ett långtgående skydd för de handlingar som anförtrotts advokater inom ramen för deras
yrkesutövning.
Reglerna om beslag tar sikta på fysiska föremål. Några särskilda regler för digitala informationsmedier finns
inte. En utredning kom 2017 med ett förslag på nya regler på området, SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan
– ett regelverk för dagens behov, men utredningen har
ännu inte lett till några lagändringar.
Advokatsamfundet har i flera sammanhang framhävt
att det finns behov av tydligare lagstiftning kring vad
som gäller för elektroniskt lagrad information. Enligt
samfundet bör elektroniska handlingar jämställas med
handlingar i pappersform.
JO och JK har i flera sammanhang fastslagit att mycket talar för att beslagsförbudet ska tillämpas på samma
sätt för elektroniskt lagrad information som för fysiska
handlingar. 2015 fastslog också HD att beslagsförbudsreglerna i 27 kap. 2 § RB ska tillämpas på elektroniskt
lagrad information (NJA 2015 s. 631).
EDITION
Enligt 38 kap. 2 § RB kan den som har en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis i ett civilrättsligt mål tvingas lämna ut handlingen, så kallad
edition. Advokater och andra som omfattas av vittnesförbudet i 36 kap. 5 § andra stycket RB är undantagna
från denna editionsskyldighet.
SKATTEREVISION OCH TYSTNADSPLIKT
Enligt 47 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får
Skatteverket vid revision inte granska handlingar som
inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § RB.
Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare Regeringsrätten har i sina avgöranden på området gått på
samma linje som HD, och ansett att det ska räcka med
ett blygsamt mått av bevisning som stöd för att hinder
för beslag föreligger.
ADVOKATEN NR 3 • 2019
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PENNINGTVÄTT OCH TYSTNADSPLIKT
Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism (PTL) trädde i kraft den
1 augusti 2017. Lagen bygger på och genomför det så
kallade fjärde penningtvättsdirektivet. Penningtvättslagstiftningen ålägger advokater att i vissa fall frångå
sin tystnadsplikt genom att rapportera misstänkta fall
av penningtvätt till finanspolisen (rapporteringsplikt)
samt att även utan egen föregående misstanke i vissa fall lämna information till finanspolisen (uppgiftsskyldighet) om myndigheten begär detta. Det är ännu
oklart hur långt denna uppgiftsskyldighet sträcker sig.
All advokatverksamhet omfattas dock inte av penADVOKATEN NR 3 • 2019

ningtvättslagstiftningen, utan det handlar huvudsakligen om uppdrag som innefattar olika åtgärder i samband med finansiella transaktioner samt företags- och
fastighetstransaktioner. Även förberedande åtgärder i
samband med sådana transaktioner omfattas normalt
av PTL.
Advokater är i vissa fall enligt PTL uttryckligt undantagna från rapporterings- och uppgiftsskyldigheten.
En advokat är aldrig skyldig att lämna uppgifter som
erhållits i samband med ett rättsligt förfarande (det
så kallade processundantaget) eller vid en bedömning
av klientens rättsliga situation (det så kallade utredningsundantaget). ¶

Advokatsekretessen
i centrum av
infekterad strid
– vänd!
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Advokatsekretessen
i centrum av
infekterad strid
En kopierad hårddisk full med mejl står i
centrum av en laddad strid mellan å ena si
dan fondbolaget Allra och deras advokater
och å andra sidan åklagare på Ekobrotts
myndigheten och företrädare för Pensions
myndigheten. Allras advokater anser att
advokatsekretessen kränkts och att Allra
berövats möjligheten att få en rättvis rät
tegång. Men åklagaren säger sig ha svårt att
förstå vad som orsakat upprördheten.
FOKUS: ADVOKATSEKRETESSEN

S

triden om advokatkorrespondensen som fanns på
fondbolagets beslagtagna hårddisk och som åklagaren lånade ut till ombudet för Pensionsmyndigheten, bolagets motpart i en civilprocess, väcker
starka känslor.
Advokat Marcus Johansson, som tillsammans med
kollegor på Gernandt & Danielsson företräder Allra
i den civilrättsliga processen, säger sig aldrig ha varit
med om något liknande. Han hävdar att mejlen innehåller Allras strategier inför processen och mycket annat som har direkt relevans för denna.
– Jag har aldrig tidigare reflekterat över att mejl, som
jag skickar till min klient, skulle hamna någon annanstans än hos klienten. Det sitter liksom i ryggmärgen.
Det gör också att man talar fritt i sina mejl, som en advokat ska göra med sin klient, säger han.
Bland de beslagtagna meddelandena fanns, enligt
Marcus Johansson, inte bara över 3 000 mejl om över
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100 000 sidor till och från de svenska advokaterna som
driver processen mot Pensionsmyndigheten. Även flera
tusen mejl till och från Allras advokater i Luxemburg,
där Allra bedrev verksamhet, har lämnats över till Pensionsmyndighetens advokat.
Enligt Marcus Johansson har EBM och Pensionsmyndigheten begått en rad fundamentala fel i hanteringen av den beslagtagna advokatkorrespondensen. Det
handlar om att den över huvud taget tagits från klienten, att den sedan kopierats av åklagarna, samt att den
lämnats ut till Pensionsmyndighetens ombud som haft
möjlighet att läsa den.
Den stora mängden meddelanden gör att Marcus Johansson ändå har viss förståelse för att EBM tog med
sig innehållet på Allras server för att sålla senare. Men
han är kritisk mot att någon sådan utrensning av sekretesskyddat material, så vitt han vet, inte har gjorts.
Enligt ett avgörande från HD 2015 ska skyddade handlingar, exempelvis material som omfattas av advokatsekretess, över huvud taget inte bevaras hos åklagaren,
påpekar Marcus Johansson.
– I stället har man kopierat upp och sedan lånat ut
advokatkorrespondensen, och inte till vem som helst:
till klientens motpart i klientens viktigaste process. Det
är själva antitesen till den hantering som HD krävt, säger Marcus Johansson.
Det största misstaget är enligt Marcus Johansson
just att EBM lämnade över den skyddade advokatkorrespondensen till Pensionsmyndighetens ombud och,
som han uppfattar det, dessutom utan någon sekretessprövning.
– Sekretessreglerna hindrar ju en myndighet från att
ge någon annan tillgång till handlingar, även en annan
myndighet, och i synnerhet en myndighet som är i tvist
med företaget. Sekretessen skyddar inte bara vår kliADVOKATEN NR 3 • 2019
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ent från att mejlet till exempel ges ut i en papperskopia, utan också från att någon får möjlighet att läsa det,
sammanfattar han.
Att vända sig till domstol för att få beslaget hävt hade
i praktiken inte förändrat situationen, menar Marcus
Johansson.
– När vi förstod vad som hänt hade ju redan Pensionsmyndigheten fått hårddisken och därmed möjlighet att läsa. Det går ju inte att göra ogjort, säger han,
och påpekar att det stora missgreppet här inte var beslaget, utan utlånandet av hårddisken.
Allra har nu genom sina advokater yrkat att Pensionsmyndighetens skadeståndstalan ska avvisas eller
ogillas utan prövning, eftersom det inte går att få en
rättvis rättegång när motparten fått sekretesskyddad
korrespondens mellan advokater och klienter.
– Där har vi lutat oss mot en väldigt tydlig praxis
från Europadomstolen i frågor som rör advokatsekreADVOKATEN NR 3 • 2019

tess under Europakonventionens artikel 8 och 6, säger
Marcus Johansson.
Han upplever att detta brott mot advokatsekretessen är det mest flagranta han sett vid sin genomgång
av Europadomstolens praxis.
– Att staten lägger vantarna på flera tusen advokatsekretesskyddade mejl med bilagor, kopierar upp dem
och stjälper ut dem till vår motståndare, som också råkar vara staten – något så flagrant brott mot advokatsekretessen har aldrig varit uppe i Europadomstolen,
vågar jag påstå.
GÅR ATT LÖSA
Advokat Per E. Samuelson försvarar en av de misstänkta i den så kallade Allrahärvan. Även han är kritisk mot
EBM:s agerande. Han vill dock också lyfta upp frågan
på ett mer principiellt plan.
– Problemet att korrespondens mellan advokater och

Förundersökningarna
mot Allra och den
civilrättsliga tvisten
med Pensionsmyndigheten har väckt stort
medialt intresse. Här
häktningsförhandlingen mot Allras vd
och grundare 2017.
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Thomas Hertz.

klienter hamnar i åklagarnas besittning hänger samman med digitaliseringen. Förr i tiden var det här ett
ganska ovanligt fenomen när allt fanns i pappersform,
säger Samuelson, och konstaterar att tidigare var breven antingen inlåsta på advokatkontoret, eller samlade
hos klienten, med advokatbyråns namn tydligt angivet
på brevpapperet.
Per E. Samuelsons erfarenhet är att åklagare, polis
och advokater som regel hjälps åt att lösa problemet
och ta bort sekretesskyddat material. Ofta sätter sig
en av advokaterna eller en biträdande jurist tillsammans med polisen och går igenom dokumenten, för att
komma fram till vad som är skyddat av advokatsekretess.
– Det finns olika sätt att lösa det, men normalt sett
är åklagarna observanta på att man inte får ta i beslag
eller läsa information som har anförtrotts advokaten
av klienten eller vice versa, anser Per E. Samuelson.
Hos klienten kan detta pragmatiska samarbete lika
fullt skapa en känsla av obehag.
– Har de verkligen inte öppnat filerna och tittat i
dem? Den känslan är inte bra, att klienter, misstänkta, går och tror sådana saker. Man ska objektivt kunna konstatera att sekretessen respekteras, säger Per E.
Samuelson.
STÄLLS SÄLLAN PÅ SIN SPETS
Kammaråklagare Thomas Hertz på Ekobrottsmyndigheten, ansvarig åklagare i förundersökningen mot Allra,
uppger att han har svårt att förstå advokaternas upprördhet. Allt material som har utlämnats är sekretessprövat, hävdar han.
Allra och företagets advokater har också haft möjlighet att begära en beslagsförhandling eller att begära prövning av något av de kritiserade besluten hos en
överåklagare, något som inte utnyttjats, påpekar Thomas Hertz.
Det finns, enligt Hertz, inte heller något skydd för
meddelanden som en advokat skickar till sin klient,
utan bara för det en klient anförtror sin advokat.
Visserligen finns det med största sannolikhet korrespondens mellan advokater och klienter, som alltså

skyddas av rättegångsbalkens beslagsförbud, på den
hårddisk som EBM lånat ut till Pensionsmyndighetens
advokat. Men detta har inte Pensionsmyndigheten haft
någon rätt att ta del av, anser Hertz.
– Pensionsmyndighetens advokat fick möjlighet att
bläddra och söka i materialet med förbehåll, eftersom
det kan finnas sådant som är skyddat, säger han.
Förbehållet, som noterats i en tjänsteanteckning av
Thomas Hertz, innebär hot om straffsanktioner för den
som använder materialet. Enligt anteckningen får innehållet inte tas ut från hårddisken, utan endast granskas på plats.
Thomas Hertz menar att materialet är omöjligt att
bläddra och kika igenom, eftersom det omfattar omkring 40 miljoner e-postmeddelanden. I stället har Pensionsmyndigheten varit hänvisad till ett indexeringsprogram där man kan göra sökningar. Thomas Hertz
betonar också att hårddisken lånades ut inte till Pensionsmyndigheten, utan till dess advokat. Materialet
skyddades således inte bara av straffansvaret, utan även
av de förpliktelser som följer av god advokatsed. Såvitt
Thomas Hertz känner till har heller inte den hårddisk
som Pensionsmyndighetens advokat tagit del av innehållit något skyddat material.
– Först efter mina beslut om hävande har material lämnats ut till Pensionsmyndigheten, säger Hertz.
I praktiken har det förstås aldrig funnits några hinder för Pensionsmyndighetens ombud att söka i den
utlånade hårddisken, som fortfarande finns hos advokatbyrån, och läsa advokatkorrespondensen.
Det material som Pensionsmyndigheten senare
begärde ut utan förbehåll innehöll enligt Thomas
Hertz främst korrespondens mellan misstänkta sins
emellan.
– Jag vet inte själv hur mycket material det finns som
är skyddat, för jag får inte ens göra en sökning efter
det, påpekar Thomas Hertz, som fortsätter:
– Jag har självklart sett ett och annat mejl som är
skyddat, och då följt rutinerna och släckt det.
Thomas Hertz säger själv att advokatsekretessen och
beslagsförbudet som skyddar den har en oerhört stor
betydelse i rättsstaten. I praktiken ställs dock frågor-

DETTA HAR HÄNT
Den 10 oktober 2017 genomförde Ekobrotts
myndigheten, EBM, en husrannsakan i fondbolaget Allras lokaler i Stockholm. Bakgrunden
var en misstanke om att företagets ledning
ägnat sig åt brottsliga transaktioner 2012 och
2015–2016. Vid husrannsakan kopierades
bland annat en server som innehöll stora
mängder e-postmeddelanden till och från Allra.
Advokater från Gernandt & Danielsson, som
var på plats vid husrannsakan, påpekade för
den ansvarige att servern innehöll korrespon
dens till och från företagets advokater, medde
landen som alltså skyddas av beslagsförbudet
i rättegångsbalken. Den ansvarige polisen

42

42

förklarade då att EBM har rutiner för sådant
material.
Bland dem som var berörda av Allraledning
ens påstådda brott finns Pensionsmyndigheten,
eftersom Allras fonder ingått i premiepensions
systemet. Pensionsmyndigheten hade därmed
rollen som målsägande i förundersökningen
avseende 2012. Samtidigt planerade dock ock
så myndigheten att föra en egen skadestånds
talan mot Allra avseende 2015/16, vilket Pen
sionsmyndigheten också gick ut med publikt.
I slutet av november 2017 vände sig Pen
sionsmyndighetens ombud till EBM med en
begäran att få ta del av material i förundersök

ningarna, däribland mejlkorrespondens. Åkla
garen lånade då ut en kopia med detta material,
med förbehåll för att det inte fick tas ut ifrån
hårddisken, eftersom denna kunde rymma
sekretesskyddade handlingar. Enligt åklagaren
har materialet ännu inte lämnats tillbaka. I
februari 2017 återkom Pensionsmyndigheten
till EBM med en begäran att, utan förbehåll, få
använda visst material som man identifierat
på den utlånade hårddisken. Detta godkände
åklagaren.
I juni 2018 inlämnade Pensionsmyndigheten
en stämnings- och kvarstadsansökan mot Allra.
En tid därefter uppmärksammade Allras advo
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rande till tingsrätten medger dock myndighetens ombud att man vid ett tillfälle sökt efter kommunikation
mellan Allras advokater och Allraföreträdare, men påstår att man inte läst den. ”Sådant förtroligt innehåll
som eventuellt hade kunnat omfattas av beslagsförbud
har Pensionsmyndigheten alltså inte tagit del av”, skriSKA SLÄCKA FILEN
ver Pensionsmyndighetens ombud.
Enligt den polis som ansvarade för husrannsakan hos
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne RamAllra har EBM rutiner för att hantera sekretesskyddat
berg anser att Ekobrottsmyndighematerial. Överåklagare Katarina Titen tappat omdömet i hanteringen
dén på EBM bekräftar att det är fallet.
av Allrahärvan. Hon konstaterar att
– Vi följer förstås rättegångsbalEkobrottsmyndigheten inrättades för
kens regler om beslagsförbudet och
att bekämpa den allvarliga organisebland annat advokatsekretessen då.
rade ekonomiska brottsligheten, och
I dag handlar det ju främst om it-be”Vi följer förstås rätte underlätta en effektivare samordning
slag. Då får vi ta själva datorn i beslag.
mellan åklagare, poliser och revisoOm man sedan när datorn gås igenom
gångsbalkens regler
rer.
hittar sådant som det är användningsom beslagsförbudet
– Ambitionen var lovvärd och Adförbud på ska vi släcka ner den filen,
och bland annat advo
vokatsamfundet tillstyrkte förslaget.
säger hon.
katsekretessen då. […]
Myndigheten har dock genom åren
Någon regelbunden uppföljning
haft stora problem och på goda grunav hur rutinerna fungerar i praktiken
Då får vi ta själva da
der utsatts för allvarlig kritik. På segörs inte. Det händer dock att övertorn i beslag. Om man
nare tid har nog Ekobrottsmyndigåklagarens kansli kommer in på besedan när datorn gås
heten överträffat sig själv i dåligt
slagsfrågorna vid sin tillsyn.
omdöme, säger Anne Ramberg.
igenom hittar sådant
Katarina Tidén vill inte uttala sig
Beslaget av e-postmeddelanden,
i det enskilda fallet, eftersom varje
som det är använd
varav en del konfidentiell korresponåklagare är ansvarig för sina ärenningsförbud på ska vi
dens mellan klient och advokat och
den. Det är också den enskilda åklasläcka ner den filen”
utlånandet av e-posten till Pensionsgaren som avgör om ett beslag eller
myndighetens ombud, är enligt Anne
kopierat material kan lånas ut till ankatarina tidén
Ramberg ett exempel på detta.
dra, utifrån de olika sekretessregler
– Det är allvarligt då det i princip
som gäller.
undanröjer förutsättningarna för klienten att få en rättFör den som är missnöjd med åklagarens beslut finns
vis rättegång. Denna rättighet är central i alla länder
ett par vägar att gå, enligt Katarina Tidén. Ett sätt är
som gör anspråk på att vara en rättsstat. Den påminatt påkalla en beslagsförhandling. Detta förutsätter att
ner om hur ryska staten hanterade advokatsekretessen
beslaget inte är hävt. Ren kopiering kan nämligen i dag
i målet mot Chodorkovskij och Lebedev, säger Anne
inte överklagas (se artikel på s. 44).
Ramberg och fortsätter:
– Annars får den som anser att hanteringen är fel
– Jag ifrågasätter starkt om det sätt på vilket EBM har
vända sig till överåklagarens kansli.
agerat är förenligt med rätten till en rättvis rättegång
Tidskriften Advokaten har sökt Pensionsmyndigheeller rättegångsbalkens regler och de bakomliggande
tens advokat för kommentarer, men denne har avböjt
principer som reglerna ska skydda. ¶
med hänvisning till den pågående processen. I ett yttna om utredarnas önskemål att veta mer och skyddet
för advokatsekretessen sällan på sin spets, menar han
eftersom åklagare sällan är intresserade av kommunikation mellan den misstänkte och dennes advokat.

kater att pensionsmyndighetens ombud gjorde
hänvisningar till e-postkonversation mellan
Allraledningen och deras advokater.
Allras advokater på Gernandt & Danielsson
begärde då att åklagaren skulle lämna ut de
handlingar som innefattade korrespondens
mellan advokatbyrån och Allra och som hade
lånats ut till Pensionsmyndigheten. Åklagaren
lämnade ut en lastpall innefattande 3 000 mejl
mellan Allra och advokatbyrån, sammanlagt
över 100 000 sidor inklusive bilagor.
Allras advokater vände sig därefter under
hösten till Stockholms tingsrätt med krav på
att Pensionsmyndighetens talan skulle avvisas
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utan materiell prövning. Grunden var att Allras
rätt till en rättvis rättegång åsidosatts genom
att sekretesskyddat material lämnats ut till
motparten. Tingsrätten föreslog att detta skulle
göras i form av en mellandom i mars i år, något
som såväl Allra som Pensionsmyndigheten var
tveksamma till.
Pensionsmyndighetens ombud uppger i sitt
yttrande till tingsrätten att man inte tagit del av
något sekretesskyddat material, men att man
vid ett tillfälle gjort en sökning i materialet för
att se vilken mejlkorrespondens som ägt rum
mellan Allraföreträdarna och advokaterna.
Sökningen gjordes efter att nyhetssajten

Katarina Tidén.

Utredningsförslag kan
täppa till
lucka i lagen
– vänd!

Realtid skrivit om Pensionsmyndighetens
stämningsansökan, då Pensionsmyndigheten
befarade att företaget skulle försöka sabotera
utredningen. Totalt hittades 17 mejl mellan ad
vokaterna och företrädarna för Allra. Pensions
myndighetens ombud har dock inte läst dessa,
utan bara konstaterat att de fanns.
I mars i år meddelade Stockholms tingsrätt
att man inte kommer att meddela någon mellan
dom i ärendet. Frågan om det skett en kränk
ning av rätten till rättvis rättegång ska i stället
prövas som ett materiellt rättsfaktum, snarare
än genom att talan avvisas. Skadeståndspro
cessen kan nu väntas fortsätta i flera år.

»
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Utredningsförslag
kan täppa till lucka i lagen
Reglerna om beslag är otidsenliga
och tar fasta på fysiska föremål snarare
än information. Ett utredningsförslag
för att ändra det har dock blivit liggande
på Justitiedepartementet.

Det är, enligt Beslagsutredningen, klart att reglerna
om beslagsförbud gäller även för elektronisk kommunikation. Spegling eller annan kopiering av materialet får här inte användas för att kringgå reglerna om
beslagsförbud, påpekar utredningen. Reglerna om beslagsförbud bör därför också göras tillämpliga i fråga
om det nya tvångsmedlet kopiering. Material som inte
får tas i beslag på grund av att det råder beslagsförbud
FOKUS: ADVOKATSEKRETESSEN
får då inte heller kopieras.
Utredningen konstaterar i betänkandet att
kopiering, spegling, av stora datamängder har

agens regelsystem, som finns i rättegångsbåde för- och nackdelar. Till fördelarna hör att
balken, innehåller inga särskilda regler om
man kan förhindra att materialet förändras, vilhusrannsakan i datorer och andra liknanket annars lätt sker så snart någon öppnar en fil.
de informationsbärare. Inte heller finns det regler som tar sikte på beslag av elektroniskt lag- Säkrande av En nackdel är dock enligt utredningen att ”kopian ofta innehåller en stor mängd överflödig
rad information.
information
information, som kan vara integritetskänslig för
För två år sedan, 2017, lämnade Beslagsutredgenom beningen över sitt betänkande på en mer tidsenlig slag och ko- den enskilde”.
Beslagsutredningen föreslog också att det
lagstiftning. Utredningen föreslog bland annat piering SOU
2017:100
ska införas en möjlighet att på distans underinförandet av ett nytt tvångsmedel, kopiering,
söka och kopiera information som har lagrats
för att säkra information som ett alternativ till
externt, i stället för lokalt i en dator, och att förbudet
beslag.
mot att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag
Kopiering bedöms som mindre ingripande för den
avskaffas.
drabbade än ett beslag, eftersom denne då får behålla
Beslagsutredningens betänkande har remissbehandsina datorer och telefoner. Kopieringen ska dock kunna
lats. Några lagförslag har den dock inte resulterat i
prövas av domstol, vilket ökar rättssäkerheten. Förslaännu. Enligt Justitiedepartementet bereds förslagen nu
get om kopiering skulle därmed kunna täppa till den
inom departementet. Någon tidsplan för beredningen
lucka i lagen, som vissa advokater upplevt att åklagare
finns i dagsläget inte. ¶
i dag utnyttjar.

D

Advokatsamfundet: Vägledning för advokater och advokatbyråer be
träffande lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinan
siering – 2017 års penningtvättslagstiftning i ett advokatperspektiv.
l Advokatsamfundet: Vägledning om tystnadsplikten.
l Andersson, Magnus; Öster, Ulrika: Förslag om klientmedelskonton – ett
hot mot advokatsekretessen, tidskriften Advokaten nr 9 2018
l Andersson, Magnus: Tredjemansrevision – ett hot mot rättssäkerheten,
tidskriften Advokaten nr 2 2011
l Brandberg, Ulrika: Oproportionerligt att kräva uppgifter om advokaters
klientmedelskonton, tidskriften Advokaten nr 3 2012
l
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l Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i
skatteförfarandet, SOU 2013:62
l Knutson, Tom: ”Viktiga rättsstatsprinciper äventyras”, tidskriften Advo
katen nr 3 2004
l Ramberg, Anne: Ny lag om penningtvätt, tidskriften Advokaten nr 9
2004
l Säkrande av information genom beslag och kopiering, SOU 2017:100
l Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten: Beslag – En handbok.
Uppdaterad i maj 2015.
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Civilrätten som kraftkälla 
Klienterna vänder sig knappast till sina advokater för att få veta vad de inte får göra,
utan för att få klart för sig hur de ska göra det de vill göra. I en tid när allt fler och allt
starkare mänskliga viljor gör sig gällande för att främja utvecklingen av hållbara samhällen, kan den förutseende advokaten stärka sin roll som klientens bästa rådgivare.
Till de instrument som står kollegerna till buds för att ge stöd åt hållbarhetsarbete bland
företag, organisationer, yrkesmänniskor och privatpersoner hör, förutom processuella
rättsmedel, bolagsordningar, testamenten, avtal, arbetsordningar, emissionsprospekt,
fusionsplaner och andra betydelsebärande styrmedel med rättslig verkan. Det som
krävs är tankeprocesser, lyhördhet och kreativitet, snarare än vanemässigt bruk av
färdiga standardlösningar. Det skriver advokat Staffan Michelson.

H

ar globala mål för hållbar utveckling något med vanlig
advokatverksamhet att göra?
– Ja, jag är övertygad om det.
Den 25 september 2015 antog FN:s
generalförsamling en resolution
som formulerade Agenda 2030 och
identifierade 17 mål för hållbar utveckling.1 Denna artikel ska handla
om rättens, i synnerhet civilrättens,
roll i samspel mellan människor
som kan leda till att vi närmar oss
målen. Inspiration till artikeln har
jag fått från studier i rättssociologi.
Detta intressanta ämne, rättssociologi, introducerades som en
självständig akademisk disciplin i
Sverige på 1960-talet.2 Från ett advokatperspektiv var det onekligen hög
tid; i praktiken ägnar sig de flesta
advokater mer åt rättssociologi än
åt juridik.3 Ämnet, som tar sikte på
rättsreglernas och andra normers
funktion i samhället, etablerades

PRESENTATION
Staffan Michelson
Staffan Michelson
började under 1973
arbeta på dåva
rande Michelsons
Advokatbyrå. Han
är ledamot av Ad
vokatsamfundet
sedan 1976 och sedan 2004 verksam
på Hellström Advokatbyrå i Stock
holm. Den 30 november 2018 blev han
filosofie doktor i rättssociologi efter att
ha disputerat på en avhandling om hur
civilrätten kan utnyttjas konstruktivt i
arbete för hållbar utveckling.

i Lund av civilrättsprofessorn Per
Stjernqvist (1912–2005). Stjernqvist
var bland annat inspirerad av Eugen
Ehrlichs arbete om ”levande rätt”.4
I sitt författarskap påminde Stjernqvist energiskt om att människor
inte ska betraktas som passiva mottagare av politiska och rättsliga be-

slut, utan är aktiva varelser som i
samverkan söker uppnå sina mål
och lösa sina livsproblem.5
Rättssociologin odlar ett forskningsintresse som är bredare än det
vi finner inom traditionell rättsvetenskap. Ämnet omfattar studiet av
samspel mellan normativa strukturer och andra samhälleliga funktioner.6 Dess grundtema är normer.7
LUSTEN ATT FÖRSTÅ
När jag själv, efter nära 35 år som
praktiserande advokat, sökte mig
till studier i rättssociologi var det i
en längtan att placera mina yrkeserfarenheter i ett sammanhang och
försöka förstå dem i ett vidare perspektiv än det som vardagspraktiken erbjudit. Min verksamhet hade
haft stark tonvikt på miljörätt i
olika skepnader, men också omfattat åtskilliga uppdrag av andra slag.
Det hade blivit väldigt många mö-

1. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the United Nations General Assembly on 25 September 2015.
2. Hydén (2015), Ett ämne blir till.
3. ”Law in action”, se Baier et al. (2018), Om rättssociologi.
4. ”Den levande rätten är den rätt som dominerar livet självt, fast den inte har kodifierats i skriven lag. Källan till vår kunskap om den levande rätten är för det
första det moderna rättsliga dokumentet, för det andra direkta observationer av livet, av handeln, av seder och bruk och av alla sammanslutningar, inte bara
de som lagen känns vid, utan också de som lagen har förbisett, förbigått eller till och med tagit avstånd från.” Ehrlich (2009 [1936]), Fundamental Principles of
the Sociology of Law s. 493 (citat här översatt till svenska av artikelförfattaren).
5. Stjernquist (2004), Legal Contributions to the Structure of Civil Society.
6. Banakar (1994), Rättens dilemma s. 207.
7. Hydén (2002), Normvetenskap. Se även Baier (ed. 2013), Social and Legal Norms; Hydén & Svensson, The Concept of Norms in Sociology of Law; Svensson
(2008), Sociala normer och regelefterlevnad och Wickenberg (1999), Normstödjande strukturer.
46

ADVOKATEN NR 3 • 2019

PRAKTISK JURIDIK

för en hållbar utveckling
ten med enskilda människor i deras
strävan att, med Stjernqvists ord,
”uppnå sina mål och lösa sina livsproblem”.
Hos mig hade infunnit sig en allt
oftare återkommande känsla att
människor nästan alltid drivs av en
vilja att göra rätt. Det svåra är att
veta vad som är rätt och att vinna
styrkan och förmågan att hitta vägarna dit. I den sortens funderingar
hade jag länge undrat över civilrättens räckvidd som kraftkälla för
förverkligande av angelägna idéer,
normer och visioner. Med utgångspunkt i denna enkla förförståelse
påbörjade jag under 2010 en grundutbildning i rättssociologi och två år
senare blev jag antagen som doktorand vid rättssociologiska institutionen i Lund.
Doktorandutbildningen var långt
mer krävande än jag någonsin hade
föreställt mig. Att efter ett långt yrkesliv som praktiker återuppliva
kontakten med akademin och dess
högt ställda krav på vetenskapsteoretisk och metodologisk förankring i
forskningen var plågsamt, förvirrande och samtidigt väldigt fängslande.
I november 2018 kunde jag till sist
disputera på min avhandling som
fått titeln Empowerment and Private Law: Civil Impetus for Sustain
able Development.
DEN ANVÄNDBARA RÄTTEN
Inför utformningen av min forskningsfråga kunde jag med betryggande visshet utgå från att frågor
kring vår tids frekventa rapportering om miljöförstöring, klimatförändringar och konflikthärdar är påtagligt närvarande i väldigt många
människors sinnen. Jag ville i det
ljuset studera sådana delar av lagens
makt (power of law) som enskilda
människor kan aktivera i sin yrkesverksamhet, sin ekonomi, sina konsumtionsmönster eller sitt privatliv.
I grunden för arbetet låg mitt allmänna intresse för denna användar
orienterade aspekt av rätten, men
i forskningen begränsade jag perADVOKATEN NR 3 • 2019

spektivet till frågan om hur en hållbar utveckling kan främjas genom
människors aktiva bruk av civila
rättsmedel. Så utkristalliserades frågeställningen om varför, och under
vilka förutsättningar, det är möjligt
för enskilda människor att använda sig av civilrätten och de mänskliga rättigheterna för att alstra kraft
åt (empower) sig själva och andra,
med syfte att främja social förändring i linje med normer för hållbar
utveckling. Som lätt kan konstateras var även en så formulerad forskningsfråga av särdeles vidsträckt
och öppet slag. Avgörande för om
en undersökning skulle kunna bli
meningsfull och greppbar inom tillräckligt bestämda ramar blev därför
om jag skulle kunna nå en kärnpunkt, en identifierad analysenhet,
i min frågeställning. Teoretiska och
metodologiska frågor kom på så sätt
allt närmare min vardag. Så här sökte jag mig vidare:
På det teoretiska planet orienterade jag mig efter hand alltmer
koncentrerat mot idéer om empowerment. Det är svårt att ge detta
begrepp en bra svensk översättning, men i allt väsentligt handlar
det om den process som kan utspela
sig genom att människor individuellt och sinsemellan alstrar krafter
som är funktionella i förhållande
till ett visst syfte.8 Barbara Solomon var under 1970-talet pionjär i
utvecklingen av teori och praktik av
empowerment i socialt arbete.9 Begreppet har därefter överförts och
utvecklats inom en rad discipliner,
bland annat i form av vad som brukar kallas legal empowerment. Inom
detta begrepps ramar intresserar
man sig för människors möjligheter att utnyttja rättsordningen i en
strävan att uppamma målinriktade
krafter för något syfte som kan vara
personligt betingat eller relatera till
ett visst intresse, en norm eller ett
specifikt ändamål. I detta perspektiv
har jag inte minst fått inspiration av
H. L. A. Harts modell av rätten som
i stora delar en funktion av löften

snarare än ett system av tvingande
befallningar.10
Teoribildningen kring legal empowerment visade sig användbar i mitt
sökande efter rättsliga kraftkällor
så som de tagits i bruk av enskilda
människor, inte bara för att gynna
eget välbefinnande utan också med
funktion att främja en utveckling
mot mer allmängiltiga mål. Här valde jag, som en ändamålsenlig ram
för mitt kunskapsintresse, de normer som återspeglas i FN:s Agenda
2030 och de 17 målen för hållbar utveckling (Sustainable Development
Goals, SDGs). Normer som kan inordnas i denna kategori kallar jag
SDR-normer (Norms for Sustainable Development and Resilience).
ATT SÖKA PUDELNS KÄRNA
Den teoretiska inramningen av min
forskningsfråga gav, i förening med
det kunskapsintresse som låg till
grund för forskningen, vad jag behövde för att kunna komma vidare
också i metodologiskt hänseende.
Jag hade konstaterat, att en av källorna för skapande och återskapande av gällande rätt har sitt ursprung
i skeenden vari människor format idéer om rättvisa till civilrättsliga traditioner.11 Det handlar om
att processa i tvistemål (konfrontationsfallen),12 men också om sådana processer som att sluta avtal,
skapa rättigheter, göra åtaganden,
använda egendom, finansiera projekt etc. (konsensusfallen).13 Mitt val
av forskningsmetod syftade till att
få syn på funktionella drivkrafter i
sådana processer och göra dem tillgängliga för analys. Jag ville, sammanfattningsvis, hitta en metod som
1. passade mitt kunskapsintresse,
2. var förenlig med min förförståelse och 3. kunde fungera i förhållande till en identifierad analysenhet,
forskningsfrågans kärnpunkt.
För att förstå civilrättens potentiella drivkraft för SDR-normerna, ville jag studera dess roll inom
empowerment-processen i det
växelverkande gränssnittet mellan

RÄTTSSOCIOLOGIN ODLAR
ETT FORSKNINGSINTRESSE SOM
ÄR BREDARE
ÄN DET VI
FINNER INOM
TRADITIONELL RÄTTSVETENSKAP.
ÄMNET OMFATTAR STUDIET AV SAMSPEL MELLAN
NORMATIVA
STRUKTURER
OCH ANDRA
SAMHÄLLELIGA FUNKTIONER. DESS
GRUNDTEMA
ÄR NORMER.

8. Michelson
(2018), Empower
ment and Private
Law s. 47.
9. Solomon (1976),
Black Empower
ment.
10. Hart (2012),
The Concept of
Law s. 43.
11. Jfr Michelson
(2007) Vatten s.
29 ff.
12. a.a. s. 108 ff.
13. a.a. s. 124–163.
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14. Begreppet
funktion använder
jag i den förståelse
som föreslagits av
Émile Durkheim,
en av den tidiga
rättssociologins
förgrundsgestal
ter. Att efterfråga
funktionen av ett
fenomen är att un
dersöka det behov
mot vilket detta
fenomen svarar.
Se vidare Durk
heim (1984 [1893]),
The Division af La
bour in Society, s.
11 och Michelson
(2018) s. 26.
15. JK bevakade
i konkursen för
statens räkning en
fordran om 30 mil
joner kronor som
beräknad kostnad
för saneringen. I
själva verket har
saneringen (ef
terbehandlingen)
hittills kostat
cirka 250 miljoner
kronor vilket be
räknas motsvara
ungefär hälften av
den totala efter
behandlingskost
naden efter åter
stående arbete
som väntas pågå
ytterligare några
decennier. Michel
son (2018) s. 124
med där angivna
referenser.
16. Riksdagen
1977/78, snabb
protokoll nr 1.
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människor och normer. Sammantaget tycktes detta handla om något
i den reaktiva efterlevnaden av existerande normer, men också om
den proaktiva utvecklingen, återbildandet och förnyelsen av normer med social och/eller rättslig
verkan. Det fenomen jag mot denna
bakgrund bestämde som analysenhet, var civilrättens och de mänskliga rättigheternas funktion,14 sådan
densamma utnyttjats i empowerment-processen, i lägen då denna
process lett till social förändring
i linje med normer för hållbar utveckling. När analysenheten väl
identifierats blev den en värdefull
styrkraft och inspirationskälla som
konsekvent visade vägen framåt i
mitt forskningsarbete.
Mitt kunskapsintresse, min
analysenhet och min förförståelse
pekade tillsammans mot att fallstudieforskning (Case Study Research)
framstod som en lämplig metod för
arbetet. För att i urvalet av fall balansera fördelar och nackdelar med
min förförståelse från egna uppdrag
tänkte jag så här:
Det som behövdes i min studie
var inte bara information om hur
det rent allmänt går till att utnyttja
krafter som genererats ur civilrätten och de mänskliga rättigheterna,
utan också om hur sådana krafter
kan samspela med SDR-normerna.
Eftersom jag ville få sådant samspel
belyst från olika vinklar, beslöt jag
att välja både fall där jag genom eget
arbete som advokat fått förhållandevis omfattande ”inside-information”
om den sortens samspel och sådana
fall som jag närmade mig utan personlig förhandskännedom.
En särskild fråga som inställde sig
var hur man skulle kunna jämföra
och utvärdera två huvudlinjer av civilrättslig användning, nämligen å
ena sidan konfrontation genom rättegång etc., å andra sidan kraftsamling genom samförståndslösningar.
Jag valde ut tre fall för att studera
möjligheter till och effekter av konfrontation genom rättegång. För att
också undersöka förutsättningarna

för människor att istället på ömsesidigt frivillig väg samla kraft åt SDRnormerna, valde jag fem fall som
på olika sätt åskådliggör civilrättsliga former för hållbarhetsstyrning.
De handlar om hur ändamålsenliga
initiativ kan främjas genom obligationsrättsligt och sakrättsligt verkande konstruktioner.
JO, DET GÅR – TRE EXEMPEL
Med hjälp av tre exempel ska jag nu
försöka illustrera betydelsen av civilrättsliga funktioner i förhållande
till hållbarhetsnormer av det slag
som omfattas av min undersökning.
Jag börjar med ett typiskt konfrontationsfall.
processrättens kraft

Den 15 juni 1976 väckte jag såsom
ombud för trädgårdsmästaren Carl
Johan Ahl talan mot BT Kemi KVK
AB (BT Kemi) vid Malmö tingsrätt, som vid den tiden i egenskap
av fastighetsdomstol var behörig att
döma i mål om ersättning för olägenheter på grund av miljöfarlig
verksamhet. Ahl gjorde gällande att
hans odlingar, 7 km väster om bolagets fabrik i Teckomatorp, hade
fördärvats av ogräsbekämpningsmedel (fenoxisyror) som tillverkades
i fabriken. Efter ett års förberedelse i rättegången och en sex veckor
lång huvudförhandling lyckades vi,
med stöd av stiftelsen Miljöcentrum
och med Björn Gillberg som tekniskt biträde samt genom skriftlig
bevisning och förhör med 27 vittnen
och sakkunniga, leda i bevis att det
verkligen förelåg ett orsakssamband
mellan bolagets verksamhet och
skadorna i Ahls odlingar. Rättegången blottlade en rad missförhållanden i BT Kemis verksamhet. Bland
annat hade stora mängder tunnor
med giftigt avfall från tillverkningen
inte bara grävts ner inom fabriksområdet, utan också börjat läcka
och orsaka omfattande förorening
av grundvattnet, närliggande vattendrag och Ahls bevattningsvatten.
I dom den 19 juli 1977 förpliktade
tingsrätten, med viss jämkning av

ersättningsanspråken, bolaget att
ersätta skadorna. Domen fick stor
medial uppmärksamhet, inte minst
sedan ett parallellt med skadeståndsprocessen väckt åtal i saken,
genom en dom den 12 augusti 1977
av Landskrona tingsrätt, lämnats
utan bifall. Till yttermera visso uppdagades, kort tid efteråt, ännu fler
nedgrävda gifttunnor inom området, och efter tilltagande press från
allmänhet och myndigheter förbjöds
fortsatt verksamhet vid fabriken genom ett regeringsbeslut från Jordbruksdepartementet den 13 oktober
1977. Bolaget försattes i konkurs. De
flesta sakägare blev utan kompensation för inträffade skador. Saneringen av mark och grundvatten, som
fortfarande pågår, har fått bekostas
av allmänna medel.15 Genom förlikningsförhandlingar kunde dock Ahl,
tack vare ett i processens tidiga skede framställt kvarstadsyrkande och
en till följd därav erbjuden borgensförbindelse, den 13 februari 1979 nå
en godtagbar frivillig uppgörelse
med BT Kemis danska moderbolag. Veckan därpå, den 22 februari
1979, lät konkursförvaltningen, efter
beslut av länsstyrelsen i Malmö, genom sprängning jämna fabriksbyggnaden med marken.
Händelseförloppet kring BT Kemi
och skadeståndsprocessens roll i
sammanhanget fick stark symbolisk verkan i den fortsatta allmänna
debatten kring miljöfrågorna. Vid
riksdagens öppnande i oktober 1977
pläderade företrädare för tre olika
partier med emfas för ny miljölagstiftning.16 Härigenom initierades ett
omfattande lagstiftningsarbete som
sedermera mynnade ut i 1998 års
miljöbalk.
Historien kring BT Kemi blev i
mångas ögon en bekräftelse på betydelsen av en fungerande civilprocessordning med möjlighet för envar att hävda sina civila rättigheter
i domstol. I perspektivet av hållbar
utveckling inbjuder fallet särskilt
till reflektioner om betydelsen av så
kallad access to justice genom effektiva, pålitliga och inkluderande
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institutioner (SDG 16 i FN-resolutionen om Agenda 2030). Fallet illustrerar det viktiga samspelet mellan privaträttsliga, civilprocessuella
och offentligrättsliga funktioner i
samhällets strävan mot en hållbar
utveckling. Sålunda alstrade exempelvis förundersökningen i brottmålet och dess offentliggörande genom
åtalet, liksom förfarandet inför dåvarande Koncessionsnämnden för
miljöskydd, viktig information som
Ahl kunde använda. Samtidigt fungerade å andra sidan rättegången i
skadeståndsmålet som en kraftfull
kunskapsgenerator av avgörande
betydelse för att skandalen kunde
bli avslöjad i hela dess vidd. Fallet
har därmed också lämnat åtskilliga
bidrag till utvecklingen av kunskaper och normer med anknytning till
SDG 9 (sustainable industrialization).
de funktionella avtalen

Så till ett exempel på hur funktionella avtalskonstruktioner kan omvandla växande kunskap och goda
ideal till praktisk tillämpning. På
godset Wanås i nordöstra Skåne
lever och verkar advokat Baltzar
Wachtmeister med familj. Tillsammans med sin far Carl-Gustav genomförde han i slutet av 1990-talet
en genomgripande omläggning av
jordbruket på godset genom övergång till ekologisk mjölkproduktion. Övergången innebar att man
för framtiden avstod från användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel i jordbruket,
att alla djur måste garanteras en
viss standard för sitt välbefinnande,
att korna inte får bindas upp eller
stängas in i bås, att de ska utfodras
med minst 60 procent grovfoder,
att alla kalvar ska kunna dia i minst
tre månader och så vidare. Alla åtaganden av sådant slag säkerställs
genom avtal med KRAV ekonomisk
förening, en organisation som startades av en samling eldsjälar under
1985 och som är innehavare av varumärket KRAV. Genom avtalet, som
bland annat innebär att producenADVOKATEN NR 3 • 2019

ten underkastar sig tillsyn av certifierat kontrollorgan, säkerställs en
garanti med praktisk verkan mot
konsumenterna av innebörd att alla
kriterierna för ekologisk produktion verkligen efterlevs. Avtalet ger
å andra sidan rätt att märka förpackningar med mjölk från godset med
KRAV-symbolen. Så, till ömsesidig lönsamhet och nytta, informeras konsumenterna om formerna för
mjölkproduktionen och var och en
kan i butiken ta ställning till möjligheten att främja efterlevnaden av de
normer som märkningen både symboliserar och garanterar.
Wanås avtal med KRAV ekonomisk förening är ett i en lång rad av
liknande avtalskonstruktioner som
resulterat i att numera så mycket
som 20 procent av all lantbruksproduktion i Sverige uppfyller kriterierna för ekologiskt jordbruk. Resultatet, som alltså är helt och hållet
baserat på civilrättsliga lösningar,
överträffar med all sannolikhet vida
vad som skulle ha varit möjligt att
åstadkomma genom politiska beslut och tvångsregleringar. Exemplet
är väl förenligt med den norm som
kommit till uttryck i SDG 12 om att
hållbara produktions- och konsumtionsmönster ska säkerställas.
det stadgade ändamålets effekter

I kölvattnet av 1960- och 1970-talens
miljörörelse tilltog från många olika
håll impulserna för att söka svar på
långtgående frågor om både småskaliga och storskaliga ekonomiska
system och deras betydelse för miljö och utveckling. I Sverige bildades under 1990-talet två medlemsbanker ur rörelser med uttalade mål
av hållbarhetskaraktär, nämligen
JAK Medlemsbank och Ekobanken.
I min undersökning tog jag Ekobanken som exempel. Som kärnpunkt
för analysen av Ekobankens verksamhet kunde jag utgå från bankens
stadgar. Häri finns en uttrycklig ändamålsbestämmelse av innebörd att
de krediter som banken lämnar ska
främja en sund utveckling av fria
och allmännyttiga initiativ. Ända-

målsbestämmelsen har i bankens
arbete gjorts kraftfullt verksam.
Styrelse och personal finner sig väl
medvetna om den rättsligt gällande
kompassriktningen för bankrörelsen. Därmed görs, förutom sedvanlig kreditprövning, vid varje ny kreditgivning en särskild prövning för
ställningstagande om verkningarna av lämnade lån överensstämmer
med bankens stadgade ändamål i socialt, kulturellt och/eller ekologiskt
hänseende. På det sättet skapar
banken relationer med sparare och
låntagare genom avtalsförhållanden
som finansierar utveckling av initiativ för exempelvis ekologiska jordbruk, miljöcertifierat byggande, skolor, vårdinstitutioner, kulturcentra
och hållbara energisystem.
Ekobanken tillhör GABV (Global
Alliance for Banking on Values), en
internationell sammanslutning av 48
finansiella institut (2018) med finansiell verksamhet som är i vidsträckt
mening värdebaserad. Verksamheten, som i vitala delar vilar på civilrättslig grund, överensstämmer väl
med de normer som i Agenda 2030
uttrycks genom SDG 17 om att främja en implementering och vitalisering av globala partnerskap för hållbar utveckling.
En intressant lärdom från exemplet med Ekobanken är hur en uttalad ändamålsbestämmelse i företagets interna regelverk kan bringas
till efterlevnad och även externt
leda till önskade följdeffekter av företagets affärsverksamhet. Företagets hållbarhetsarbete kan på så sätt
göras pålitligt och trovärdigt. Av
svenska banker rankas Ekobanken
högst i Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar och
jämför hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar.17
Naturligtvis kan också ett aktiebolag, ett handelsbolag eller annan
affärsdrivande organisation på liknande sätt, utan att nödvändigtvis
ge avkall på sina lönsamhetsmål,
rättsligt säkerställa en styrning för
interna och externa effekter i linje
med uttalade hållbarhetsnormer

EN SÄRSKILD
FRÅGA SOM
INSTÄLLDE
SIG VAR HUR
MAN SKULLE
KUNNA JÄMFÖRA OCH
UTVÄRDERA
TVÅ HUVUDLINJER AV
CIVILRÄTTSLIG ANVÄNDNING, NÄMLIGEN Å ENA
SIDAN KONFRONTATION
GENOM RÄTTEGÅNG ETC.,
Å ANDRA SIDAN KRAFTSAMLING
GENOM SAMFÖRSTÅNDSLÖSNINGAR.

17. https://fairfi
nanceguide.se/
banks/
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som görs civilrättsligt bindande.18
Aktiebolagets stiftelseurkund, bolagsordningen, emissionsprospekt,
och fusionsplaner är exempel på instrument som kan användas för att
identifiera en eller flera grundnormer av betydelse för framtida verksamhetsstyrning.

18. Observera
dock 3 kap. 3 §
och 7 kap. 43 §
aktiebolagslagen
(2005:551) som
föreskriver en
särskild likvida
tionsbestämmelse
i bolagsordningen
och kvalificerad
majoritet för be
slut om ett ända
mål som helt eller
delvis avviker från
syftet att ge vinst
till fördelning mel
lan aktieägarna.

SMÅSKALIGT OCH STORSLAGET
Ellinor Ostrom, som 2009 mottog
nobelpriset i ekonomi, visade genom sin forskning att människor genom frivillig organisering kan skapa
livskraftiga institutioner som förmår
att förvalta ömtåliga och knappa
resurser. I sitt berömda arbete Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective
Action analyserade hon situationer
där människor gemensamt använder resurser av olika slag. Ellinor
Ostrom utmanade de uppfattningar som bara ser privatisering eller
statlig reglering som lösningar på
”allmänningens tragedi”. Jag fann
i min undersökning starkt stöd för
tankegångar av det slag som Ellinor
Ostrom representerar. De fallstudier
jag genomförde har påtagligt stärkt
min övertygelse om samhällets beroende av de goda normerna och
det småskaliga samspelets tillit, empati och aktning. De straffrättsliga
och förvaltningsrättsliga regelsystemen som tillmätts så stor betydelse

i arbetet med 1998 års miljöbalk är
otillräckliga för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning,
ibland är de dessutom otympliga och missriktade. Därför behövs
människors vilja och förmåga att
från fall till fall skapa kreativa lösningar som gemensamt bidrar till
utvecklingen av hållbara samhällen.
Lyckligtvis möter vi numera, dag
efter annan, nyheter om tekniska,
sociala och affärsmässiga innovationer som kan bidra till mänsklighetens långsiktiga överlevnad. Allt
oftare ser vi också exempel på enskilda människors goda vilja i en
tydligt pågående normbildning för
solidaritet och bättre hushållning
med jordens resurser. Inom ramen
för s ådana pågående förändringsprocesser kan framtidens advokat
stärka sin roll som klientens bästa
rådgivare.
DE GODA RÅDEN
I ett tidigt skede av min yrkespraktik fick jag höra en dansk kollega
framhålla, att klienterna knappast
går till sina advokater för att få veta
vad de inte får göra, utan för att få
veta hur de ska göra det de vill göra.
De enkla visdomsorden gjorde djupt
intryck på mig. Idag, 40 år senare,
kan jag enkelt konstatera att allt fler
människor uppriktigt vill leva hållbart och i sina vägval vill bidra till

förverkligandet av den sorts normer
som återspeglas i Agenda 2030. Det
är därför inte ett särskilt vågat antagande att advokaten i sin yrkesroll
kommer att möta allt fler och allt
starkare viljor av det slaget. Alldeles
säkert kommer vi i den rollen också
ta intryck av fortskridande förändringar i goda seder och bruk. Många
av våra verktyg kommer som förr
att återfinnas inom civilprocessrätten. Men ännu mer påtaglig blir kanske vår möjlighet att bidra med råd
och lösningar i linje med goda normer vid utformning av ändamålsbestämmelser och annat konstruktivt
innehåll i bolagsordningar, avtal, anbudshandlingar, stiftelseurkunder,
skuldebrev, testamenten, gåvobrev,
stadgar, arbetsordningar, emissionsprospekt, fusionsplaner och
andra betydelsebärande styrmedel
med rättslig verkan. Så kan vi även
i framtiden tjäna vår uppgift att lojalt tillvarata våra klienters intressen och biträda dem i sökandet efter
svar på frågan om hur de ska göra
det de vill göra. Men det förutsätter även inom advokatkåren en lust
för kreativitet, grundad på lyhördhet, som riskerar att gå förlorad vid
alltför okritisk efterbildning av bekväma standardmallar.
Staffan Michelson
Advokat, fil. dr
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Vart vänder du dig om din byrå råkar ut för en brand
eller ett inbrott eller om er personal skadar sig under
en tjänsteresa eller vid ett olycksfall på kontoret?
En kontorsförsäkring hjälper dig i många situationer. Som verksam ledamot av Sveriges advokatsamfund har du möjlighet att teckna en fördelaktig kontorsförsäkring för din advokatbyrå. Kontorsförsäkringen är framtagen av Sveriges advokatsamfund tillsammans med försäkringsförmedlaren
Willis Towers Watson och försäkringsgivaren If Skadeförsäkring. Försäkringen ger både dig och din
advokatbyrå ett omfattande försäkringsskydd som tagits fram och anpassats för advokatbyråers
verksamhet.
Kontorsförsäkringen inkluderar bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egendomsförsäkring
Avbrottsförsäkring
Allmänt ansvar
Rättsskydd
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Krisförsäkring
Kundolycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Tel: 08 – 546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com
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Myndigheters användning
– överväganden gällande
Myndigheters informationshantering regleras av särskilda lagkrav, vilka återfinns i offentlig
hets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen, arkivlagen och
flera andra regelverk. Den ökade användningen av molntjänster hos svenska myndigheter
har givit upphov till en mängd frågor gällande vilket utrymme som enligt gällande rätt finns
för myndigheter att förlägga hela eller delar av sin informationshantering till molntjänster.

O

ffentliga myndigheter hanterar
en stor mängd känslig information som relaterar till såväl
enskilda medborgare som till viktiga
samhälleliga funktioner. Potentiellt
kan både integritetsskador för enskilda och allvarliga samhälleliga säkerhetsbrister uppstå om myndigheters
informationstillgångar obehörigen
läcks eller om de inte är tillgängliga när de behövs. Följaktligen är det
viktigt att myndigheter bedriver ett
proaktivt informationssäkerhetsarbete som möjliggör förhindrande av
obehörig åtkomst och säkerställande
av tillgänglighet vid behörig användning. Myndigheter måste även kunna kontrollera att deras information
inte obehörigen förändras eller förstörs samt ha möjlighet att spåra ändringar av informationen.
Informationssäkerheten och förutsättningarna att efterleva tillämpliga regelverk påverkas när myndigheter hanterar sin information i
publika, globala, molntjänster, i stället för på lokala servrar. Det beror
både på att myndigheten efterger
kontroll till molntjänstleverantören
och på att informationen, inte sällan, lagras på servrar som är belägna
utanför Sveriges och EU:s gränser
eller hanteras av företag som omfattas av andra länders lagstiftning.
Trots de säkerhetsrisker som använO
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dande av publika, globala, molntjänster kan innebära använder allt
fler myndigheter dessa molntjänster som ett alternativ till traditionella in-house-IT-tjänster. Molntjänster tillhandahålls över internet och
finns tillgängliga för kunderna på
deras egen begäran, och kunderna
behöver vanligen endast betala för
molntjänsten i den utsträckning de
använder den. Användning av molntjänster kan därför möjliggöra stora
effektivitetsvinster för myndigheter.
Effektivitetsfördelarna med molntjänstanvändning innebär att det i
dagsläget i princip inte är ett alternativ för myndigheter att avstå från
att använda molntjänster. För att
möjliggöra en säker molntjänstan-

vändning är det dock av avsevärd
betydelse att beslut om att använda
molntjänster föregås av djupgående
konsekvensbedömningar.

SKYDDA MED AUTENTISERING OCH
KRYPTERING
Vi har vid flera tillfällen bistått
svenska myndigheter med att juridiskt analysera riskerna med att flytta informationshanteringen från lokala servrar till publika och globala
molntjänster, såsom molntjänsten
Office 365. Syftet med att genomföra en juridisk analys inför en flytt
till en publik och global molntjänst,
såsom Office 365, är att minimera
risken för att information flyttas till
molntjänsten ifall detta skulle riskera att resultera i överträdelser av
legala krav som gäller för den enskilda myndighetens informationshantering. För att kunna fatta ett informerat beslut menar vi att det är
nödvändigt att genomföra en djupgående juridisk analys av samtliga
gällande regelverk med utgångspunkt i den information som myndigheten hanterar och har för avsikt
att lägga över i molntjänsten.
Innan myndigheter fattar beslut
om vilken informationshantering
som kan överföras till en publik
och global molntjänst behöver de ta
ADVOKATEN NR 3 • 2019
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av molntjänster
dataskydd och sekretess
ställning till om den aktuella informationen inkluderar sekretessreglerade uppgifter, känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas
av andra särskilda lagkrav. Vi menar
att det är sannolikt att sekretessreglerade uppgifter röjs om de läggs
in i publika och globala molntjänster, inkluderande bland andra Office
365. Detta trots att molntjänstleverantören i regel, enligt ett juridiskt
bindande avtal, åtar sig att inte ta
del av uppgifter utan föregående
godkännande från kunden och trots
att molntjänsterna inte sällan innehåller omfattande tekniska verktyg
för att hindra obehörig åtkomst till
uppgifter. Skälet för slutsatsen är
bland annat att många molntjänstleverantörer omfattas av utländsk lagstiftning, enligt vilken molntjänstleverantören kan föreläggas att lämna
ut information som lagras i molntjänsten till utländska myndigheter,
oaktat om informationen lagras på
servrar inom eller utanför EU.
Utöver att sekretessreglerad information sannolikt röjs, i offentlighets- och sekretesslagens mening,
vid ett utlämnande till en publik,
global, molntjänstleverantör, kan
ett sådant utlämnande medföra att
känsliga personuppgifter behandlas
i strid mot dataskyddsförordningen. För att efterleva dataskyddsförordningen måste offentliga myndigheter tillse att de fullgör alla
skyldigheter som tillkommer dem
i egenskap av personuppgiftsansvariga enligt förordningen. Detta
innefattar bland annat att tillse att
de grundläggande dataskyddsprinciperna efterlevs och att de registrerades rättigheter tillgodoses. Som
ett exempel kan nämnas att de har
en skyldighet att säkerställa att perADVOKATEN NR 3 • 2019

sonuppgifterna endast behandlas så
länge behandlingen är nödvändig
och att personuppgifterna endast
behandlas för ändamål som är förenliga med de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för.
Det är sannolikt möjligt att behandla vanliga personuppgifter i Office 365, eller en annan publik och
global molntjänst, på ett sätt som
uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Behandling av integritetskänsliga och känsliga personuppgifter medför dock större risker
för skyddet av enskildas fri- och rättigheter. Sådan behandling föranleder därför krav på vidtagande av
mer omfattande säkerhetsåtgärder.
När integritetskänsliga och känsliga personuppgifter behandlas är
det därför nödvändigt att behandlingen omgärdas av ett högt uppställt skydd i form av både tekniska
och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Exempelvis måste behörigheter
tilldelas så att endast de användare
som har ett behov av personuppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.
Det är även viktigt att säkerställa att
lagringstiden begränsas och att integritetskänsliga och känsliga personuppgifter raderas så snart de inte
längre behöver behandlas för de ändamål som de samlades in för.
En helt avgörande förutsättning
för att det ska vara tillåtet att behandla integritetskänsliga och känsliga personuppgifter i en publik och
global molntjänst är vidare att det är
möjligt att skydda dessa med stark
autentisering och kryptering i tjänsten. Detta eftersom uppgifter som
lagras i molntjänster kommer överföras och lagras så att åtkomst till
dem är möjlig över internet. Integri-

tetskänsliga och känsliga personuppgifter som tillgängliggörs under
sådana förutsättningar måste enligt
ett beslut från Datainspektionen,
vilket senare fastställts av Förvaltningsrätten i Stockholm, skyddas
med stark autentisering och kryptering (Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 september 2015 i
mål nr 11070-15).

DEN BÄSTA LÖSNINGEN
Ytterligare en viktig fråga att ta
ställning till är huruvida det kan
godtas att integritetskänsliga och
känsliga personuppgifter överförs till leverantörer och underleverantörer, i flera led, särskilt med
beaktande av att dessa leverantörer många gånger är etablerade i
länder utanför EU och EES, där det
inte sällan saknas ett offentligrättsligt skydd för personuppgifterna.
Med beaktande av de risker som
behandling av framförallt känsliga
personuppgifter medför för skyddet av enskilda registrerades frioch rättigheter kan det ifrågasättas
om sådana personuppgifter i någon
större omfattning kan överföras till
ett tredje land där det saknas ett offentligrättsligt skydd för personuppgifterna. I vart fall kan lämpligheten
av sådana överföringar ifrågasättas, särskilt i det fall sådana överföringar genomförs av en myndighet.
Detta eftersom enskilda registrerade
bör kunna förvänta sig att personuppgiftsbehandlingen omfattas av
ett högt uppställt skydd, när den utförs inom ramen för en myndighets
verksamhet.
Mot bakgrund av de ovan nämnda
omständigheterna bedömer vi att
publika, globala molntjänster som

TROTS DE
SÄKERHETSRISKER SOM
ANVÄNDANDE AV PUBLIKA, GLOBALA,
MOLNTJÄNSTER KAN
INNEBÄRA
ANVÄNDER
ALLT FLER
MYNDIGHETER DESSA
MOLNTJÄNSTER SOM ETT
ALTERNATIV
TILL TRADITIONELLA
IN-HOUSEIT-TJÄNSTER.

»
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utgångspunkt endast bör användas
för hantering av vanliga personuppgifter och annan information som
inte omfattas av offentlighets- och
sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen eller de begränsningar som gäller för känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Enligt vår uppfattning bör publika
och globala molntjänster som regel inte användas inom verksamheter där omfattande mängder känslig
information hanteras, såsom i socialtjänstens ärendehandläggning,
elevhälsans elevstödjande verksamhet eller andra verksamheter där
sekretessreglerad information och
känsliga personuppgifter behandlas i stor omfattning. Sammanfattningsvis bedömer vi att den bästa
lösningen för myndigheter är att
kombinera användning av publika,
globala molntjänster med privata
molntjänster eller interna IT-lösningar där lagring sker på myndighetens egna servrar. Vilken infor-

Stockholms
Auktionsverk
Hemvärdering

mation som ska hanteras var bör
beslutas av myndigheten efter en
konsekvensbedömning där både juridisk analys och informationssäkerhetsanalys ingår.

UTBILDNINGENS BETYDELSE
I vilken utsträckning gällande regelverk medger att myndigheter förlägger sin informationshantering till en
publik och global molntjänst är alltjämt oklart enligt gällande rätt. Det
finns inga aktuella rättsfall på området och det går heller inte att hitta
någon tydlig vägledning i förarbetena till vare sig offentlighets- och
sekretesslagen eller till lagstiftning
som anknyter till dataskyddsförordningen. Mot bakgrund av detta
är det positivt att andra aktörer än
lagstiftaren och domstol söker ge
vägledning på området. Som ett exempel kan nämnas att expertgruppen eSam har uttalat det följande
om röjande av sekretess enligt of-

fentlighets- och sekretesslagen vid
användning av en publik och global
molntjänst:
”Om sekretessreglerade upp
gifter görs tekniskt tillgängliga för
en tjänsteleverantör som till följd
av ägarförhållanden eller annars är
bunden av regler i ett annat land,
enligt vilka tjänsteleverantören
kan bli skyldig att överlämna information utan att internationell
rättshjälp anlitats eller annan
laglig grund föreligger enligt
svensk rätt, får uppgifterna anses
vara röjda. Anledningen är att det
inte längre är osannolikt att uppgifterna kan komma att lämnas till
utomstående. Detsamma får anses
gälla om redan ägarförhållanden eller geografisk placering av en tjänsteleverantörs tekniska hjälpmedel
ger anledning att befara att mänskliga rättigheter (till exempel skyddet för privatlivet) eller det allmännas intressen (till exempel rikets
säkerhet) inte skulle säkerställas om

Roberto Rebessi
och Malin Rebessi,
två av värderingsmän
från Stockholm,
Magasin 5.

Anlita
auktionsbranschens
mest erfarna
värderingsmän
Vi utför bouppteckningar
och kostnadsfriaförsäljningsvärderingar
i hela landet.
Välkommen att kontakta oss för mer information.
www.online.auktionsverket.se
Stockholm, Magasin 5 vardering@auktionsverket.se 08-453 67 42 | Stockholms, Globen vardering.globen@auktionsverket.se
08-686 98 80 | Göteborg vardering.goteborg@auktionsverket.se 031-20 61 10 | Malmö vardering.malmo@auktionsverket.se 040-694 98 21
Helsingborg vardering.helsingborg@auktionsverket.se 042-24 43 44
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svenska myndigheters data hade tillgängliggjorts.”
(eSam, Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster, den 23 oktober 2018, dnr/ref: VER 2018:57.)
Ett annat exempel är att Statens
inköpscentral vid Kammarkollegiet den 22 februari 2019 publicerade en förstudierapport om webbaserat kontorsstöd (23.2-6283-18).
I rapporten presenteras en förstudie avseende upphandling och användning av webbaserat kontorsstöd, inkluderande helt integrerad
och webbaserad e-post, ordbehandling, kalkylark, presentation, chatt,
fillagring och dokumenthantering.
De nämnda tjänsterna kan levereras
i publika och globala molntjänster,
och förstudien är därför av intresse
för myndigheter som söker vägledning i fråga om hur de kan nyttja
publika och globala molntjänster
för sin informationshantering. I rapporten presenteras slutsatsen att det
är möjligt att använda webbaserat

kontorsstöd som uppfyller alla gällande rättsliga krav. Det framhålls
dock att det är svårt att säkerställa
regelefterlevnad och att det därför
är komplicerat att kravställa i upphandlingar av webbbaserat kontorsstöd. Mot bakgrund av detta rekommenderas att Statens inköpscentral ska upphandla ramavtal för
webbaserat kontorsstöd som kan
användas av hela den offentliga sektorn.
Vi ser positivt på rekommendationen i förstudien om webbaserat
kontorsstöd eftersom ett ramavtal gällande webbaserat kontorsstöd för hela den offentliga sektorn
sannolikt skulle kunna möjliggöra
stora effektivitetsvinster för offentliga myndigheter. Viktigt att beakta
är dock att en sådan lösning inte på
något sätt fritar varje enskild myndighet från dess ansvar att säkerställa efterlevnad av samtliga tillämpliga regelverk vid användningen
av det webbaserade kontorsstödet.

Även om det webbaserade kontorsstöd som används, vilket potentiellt kan vara en publik och global
molntjänst, bedöms kunna användas
för den offentliga sektorns informationshantering, måste användningen
av tjänsten ske i enlighet med alla
gällande lagkrav. Det är därför avgörande att de enskilda användarna
(vanligen tjänstemän på myndigheten) har fått erforderlig utbildning
i alla tillämpliga lagar och regler
och dessa regelverks implikationer
vad gäller informationshantering
i de tjänster som används. Viktiga
verktyg för att åstadkomma regelefterlevnad är i vår mening såväl
styrdokument, såsom informationssäkerhetspolicys och personuppgiftspolicys, som regelbunden utbildning för användarna.
Nina Barzey
Advokat
Amanda Ottosson
Biträdande jurist

Tolkning & översättning
Språkservice erbjuder tolkoch översättningstjänster
i alla språk och dialekter
för alla situationer.
Välkommen!

Språkservice Sverige AB är
idag Nordens största tolkoch översättningsföretag.

www.sprakservice.se
KONTAKTA OSS!
E-post: info@sprakservice.se
Telefon: 0770–457 458
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
LINDA SARJA
Linda Sarja är advokat i Luleå
och bland annat specialiserad
på hästjuridik, alltså juridiken
som reglerar köp- och skade
ståndsrättsliga frågor vid köp
och försäljning av hästar. Under
vintern medverkade hon i kon
sumentprogrammet Plus i SVT
och talade om juridiken kring
hästköp.

EN HÄST LIKSTÄLLS
JURIDISKT MED EN VARA
I OCH MED ATT DET
ÄR KÖPLAGEN OCH
KONSUMENTKÖPLAGEN
SOM ÄR TILLÄMPLIGA.

Hästar i kombination med
juridik är det roligaste som finns
Vad är speciellt med just häst
juridiken?
– En häst likställs juridiskt
med en vara i och med att det är
köplagen och konsumentköplagen som är tillämpliga. Att fastställa fel i häst kan i en del fall
vara enkelt om det till exempel framkommer en avvikelse
på röntgen, som en lös benbit.
Det som därefter kan vara mindre enkelt är att fastställa hur felet påverkar hästen, alternativt
om det alls påverkar hästens användningsområde. Precis som vi
människor är hästar individer
och reagerar olika. En häst med
en avvikelse kanske inte alls går
att rida på, medan en annan häst
med exakt samma avvikelse tävlar på hög nivå. Frågan kan även
vara om köparen påverkat hästen felaktigt så att avvikelsen
framkommer. Det här är en stor
skillnad mot exempelvis en bil
som inte startar. Då går det att
lämna in bilen på verkstan och
56

få den åtgärdad. Med en häst kan
det vara svårare. Även om veterinären kan behandla hästen är
det inte säkert att den kan användas till det tänkta användningsområdet.
Hur stort område är egentligen
hästjuridiken?
– Av de advokater jag har
stött på som motpartsombud
verkar vi vara några där hästjuridiken tar större del av tvistemålen. Som område skulle jag
säga att tvisterna de senaste tio
åren har ökat. Ökningen beror
dels på att fler köper och säljer
hästar, dels att aveln i dag tycks
bedrivas mer inriktat mot tävling. I takt med den ökade aveln på sporthästen blir det enligt
min uppfattning fler avvikelser
rent fysiologiskt, som bidrar till
fler skador.
Vilka uppdrag inom hästjuridiken
är svårast?

– Bland de mer utmanande
uppdragen är där det inte klart
framkommer när skadan har
uppkommit: före eller efter riskens övergång. Andra utmanande uppdrag är där de fel som föreligger ses i form av avvikelser
i hästens beteende, som exempelvis att den är farlig att rida
på eller svår att hantera.
Hur kom du in på detta verksamhetsområde?
– När jag var barn var min
dröm att bli advokat men eftersom det var fantastiskt roligt att
rida och tävla ville jag hinna arbeta med hästar innan juridikstudierna. Jag gick hippologprogrammet på Flyinge hingstdepå,
utbildade mig till hopptränare
och arbetade sedan som ridskolechef och tränare. Efter ett antal
år kände jag mig klar med hästarna och påbörjade då juriststudierna. För mig var det sedan
självklart och även en förmån att

få använda mig av mina hästkunskaper i advokatyrket.
Har du några tips till advokatkollegor som vill arbeta med hästjuridik?
– En stor fördel är att kunna häst. Finns inte hästkunskapen sedan innan så ta dig tid att
lära dig, jag lovar att du kommer
att ha roligt på vägen och möta
många intressanta hästmänniskor. Ju bättre du kan häst och
hur hästbranschen fungerar,
desto bättre kan du företräda
klienten. Jag har mött flertalet
motpartsombud som rent juridisk är mycket kompetenta men
med avsaknad av hästkunskap
inte förmått att nå bästa framgång. Alla tvistemål kräver givetvis kännedom i sak men hittills har jag inte upplevt någon
tvist där det är så tydligt att klienten drabbas av ombudets avsaknad av (häst)kunskap som i
just hästjuridiken.
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Under vecka 9 var det premiär
för delkurs 1 av de obligatoriska
advokatkurserna utanför Stock
holm. Kursen genomfördes på
Falkenbergs strandbad. Kurs
ledare var advokaterna Stefan
Ruben och Anna Steén.
Premiäromgången blev mycket
uppskattad. Under hösten hålls
ytterligare advokatkurser i
Falkenberg och även på Ystads
saltsjöbad. Även meriterande kur
ser kommer att erbjudas utanför
storstäderna.

Glimstedt ny bransch
partner till BK Häcken
Advokatfirman Glimstedt i Gö
teborg är ny officiell bransch
partner till BK Häcken. Enligt
de båda parterna ska samar
betet präglas av energi och
engagemang.
– Det ska bli oerhört spän
nande att gå in i ett partner
skap med BK Häcken, som
delar våra värderingar kring
socialt ansvarstagande, ta
langutveckling och laganda,
säger Jakob Nortoft, delägare
på Glimstedt i Göteborg i ett
pressmeddelande.

Nytt tingshus i Hudiksvall
Nu är Hudiksvall ett steg närmare
en ny domstolsbyggnad, sedan
Domstolsverket tecknat avtal
med fastighetsägaren. Tingshuset
placeras i kvarteret Smedjan 5,
och kommer därmed att ligga
nära polishuset. Byggstarten är
planerad till våren 2020.
Hudiksvalls tingsrätt är i dag
inrymd i en jugendbyggnad från
1909, som inte uppfyller dagens
krav på säkerhet och tillgänglig
het. Inte heller räcker den till för
domstolens behov av förhand
lingssalar och mötesrum för par
ter och andra aktörer som verkar
i tingsrätten.

FOTO: MADELEINE GALLONI

Advokatkurs i Falkenberg
blev mycket uppskattad

Avslutning för årets Ruben
Den 18 mars 2019 samlades deltagarna i 2018/19 års upplaga av men
torprogrammet Ruben för en gemensam avslutningsträff. 2018/19 års
upplaga är den sjunde omgången av programmet, och nu har 340 unga
jurister deltagit som adepter i programmet sedan starten 2011.
Mentorprogrammet, som denna omgång har hållits i en något modifie
rad form, har haft temat Jämställdhet och god arbetsmiljö. Programmet
har bestått av två mentorgrupper med åtta adepter vardera.

Mannheimer Swartling lockar juriststudenter
För andra året i rad utsågs
advokatbyrån Mannheimer
Swartling i den årliga
studentundersökningen
Företagsbarometern till
Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare inom den
juridiska sektorn.
– Det är enormt gläd
jande att landets juriststudenter
har utnämnt oss till den mest
attraktiva arbetsgivaren alla
kategorier. Som kunskapsfö

Tredjedel kvinnor bland
Linklaters nya delägare
Den internationella advokatby
rån Linklaters har utsett 33 nya
delägare runt hela världen.
11 av dessa, alltså en tredjedel,
är kvinnor. Byråns uppsatta
mål är att 30 procent av alla
nya delägare ska vara kvinnor.
Huvuddelen av de nya delägar
na finns utanför Storbritannien.

Advokat-SM i fotboll
Årets Advokat-SM i fotboll spelas
den 30 augusti. Enligt arrangö
rerna har inbjudan gått ut till de
byråer som har förtur, och intres
set har varit rekordstort.
ADVOKATEN NR 3 • 2019

retag är förstås våra anställda
vårt allt och studenterna vår
framtid, så vi är såklart
oerhört glada och stolta
över utmärkelsen, säger
Jan Dernestam (bilden),
managing partner på
Mannheimer Swartling, i
ett pressmeddelande.
Över 25 000 studenter från
landets universitet och högsko
lor har deltagit i undersökningen
som genomförs av Universum.

DLA Piper rådgivare
till skid-VM i Åre
Advokatfirma DLA Piper utsågs
till exklusiv legal rådgivare för
alpina skid-VM i Åre 2019. Sam
arbetet är en del av DLA Pipers
satsning på sport- och eventjuri
dik, där advokatfirman har en sär
skild sport- och eventavdelning.
– Vi har de senaste åren haft
siktet inställt på att tydligare
profilera vår sport- och event
kompetens. Det är ett område
som växer och där vi kan erbjuda
stor erfarenhet och kvalificerad
rådgivning, det känns därför helt
naturligt att vi bistår Åre 2019
AB, säger Erik Selander, partner
och ansvarig för uppdraget i ett
pressmeddelande.

Nya uppdrag och priser
l Anders

Hagsgård har
utnämnts till
hovrättspresi
dent i Hovrät
ten för Västra
Sverige. Hags
gård är sedan 2015 lagman vid
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Dessförinnan arbetade han
som lagman vid Alingsås
tingsrätt och som chefsråd
man vid Länsrätten i Göte
borg. Han har även erfarenhet
av arbete som hovrättsråd i
Hovrätten för Västra Sverige,
och har varit särskild utredare
i ett antal statliga utredningar.
Han tillträder som hovrätts
president den 1 juni 2019.
dr Stojan Arnestål,
Sofia Ljungblad och Kerstin
Lagercrantz har börjat på ad
vokatfirman Vinge. De tre ska
förstärka byråns immaterial
rättsgrupp.

l Jur.

l Sophia

Lagerholm är nybli
ven head of digital & innova
tion på advokatfirman Delphi.

l Helena Strömbeck Karlsson
och Per Håkansson är nya del
ägare i advokatfirman Wåhlin.
Även advokat Katrin Berglund
är ny medarbetare på byrån.
l Camilla

Alm-Eriksson är ny
delägare i Ramberg Advokater.

l Elisabeth

Werner har till
trätt som counsel på advokat
firman Delphi. Hon kommer
närmast från en roll som
bolagsjurist på Skanska.

l Martin

Wiklundh är ny del
ägare i Fylgia.

l Nicolina Hallerby, Caroline Olausson och Alexandra
Jaktelius Ferm är alla nya del
ägare i advokatbyrån Wesslau
Söderqvist.
l Erik

Wennerström, tillträdande svensk domare
vid Europadomstolen, har
tilldelats 2018 års von Maternpremium av juridiska fakulte
ten vid Uppsala universitet.
Han får utmärkelsen för sitt
omfattande och högkvalitativa
författarskap om Europa och
rättsstaten.
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Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

ECPIL, vol. 3, Rome
II Regulation, Ulrich
Magnus, Peter Mankowsk, red., Verlag
Otto Schmidt, 2019
Rom II-förordningen
om tillämplig lag för
utomobligatoriska
förpliktelser tilläm
pas sedan den 11 ja
nuari 2009 i samtliga
medlemsstater utom Danmark.
Denna omfattande kommentar till förordning
en är den tredje volymen i serien ”European
commentaries on private international law”.
Författare är jurister från ett flertal europe
iska länder.
I samma serie har tidigare givits ut kom
mentarer till Rome I Regulation med lag
valsregler för avtal på privaträttens område,
Brussels Ibis Regulation (2012 års Bryssel
I-förordning) om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område och Brussels IIbis Regu
lation (Bryssel IIa-förordningen) om domstols
behörighet och om erkännande och verkstäl
lighet av domar i äktenskapsmål och mål om
föräldraansvar.

LÄSTIPS

Specialstraffrätt : en kommentar
Författare: Petter Asp,
Mattias Larsson, MariAnn Roos, Josef Zila,
Kazimir Åberg
Förlag: Karnov Group
Boken innehåller
Lexinokommentarerna
till de specialstraff
rättsliga lagarna om
trafikbrott, smuggling,
narkotikabrott och
skattebrott. I övrigt behandlas även finansie
ringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om
penningtvätt. Detta är den första mer omfat
tande kommentaren som samlar de special
straffrättsliga områdena i en volym. Fokus för
Karnovs Lexinokommentarer ligger på prak
tisk tillämpning av lagarna.
Praktisk process
Författare: Roberth
Nordh
Förlag: Iustus
Bokserien Praktisk
process som omfattar
åtta böcker behandlar
ett antal centrala pro
cessrättsliga frågor,
såsom formulering av
yrkanden och grunder,
rättegångshinder,
bevisfrågor, tvångsmedel, domens rättskraft
osv. De olika delarna har tidigare kommit ut
vid olika tidpunkter, vissa delar har kommit ut
i nya upplagor medan andra delar inte varit
föremål för någon uppdatering. Nu har hela
serien genomarbetats och samtliga åtta delar
utkommer nu samtidigt i nya upplagor.

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2019 om inte annat anges.
The anatomy of corporate law :
a comparative and functional
approach / Reinier Kraakman
et al. (3. ed. Oxford : Oxford
Univ. Press, 2017. 281 s.)
Clevesköld, Lars: Samhället
och de unga lagöverträdarna /
Lars Clevesköld, Birgit
Thunved, Anders Thunved
(6. uppl. Norstedts juridik.
328 s.)
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SKRIFTSERIE

Akademien för insolvensrätt
2016 bildades Akademien för insolvensrätt
vid Karlstads universitet, med syfte att ut
veckla och stärka forskning, utbildning och
tvärvetenskaplig samverkan kring området
insolvensrätt. Akademiens skriftserie som
inrättades år 2017 utkommer med två böcker
per år. Den andra, nyligen utkomna, boken i
skriftserien behandlar borgenärsskyddsreg
lerna i såväl 25 kap. aktiebolagslagen som det
skatterättsliga ställföreträdaransvaret i 59
kap. skatteförfarandelagen. I boken beskrivs
gällande rätt och den kritik som framförts mot
båda regelverken. Boken avslutas med förslag

Festskrift till Håkan Hydén /
utgivare Reza Banakar, Karl
Dahlstrand, Lotti Ryberg We
lander (Juristförl. 2018. 820 s.)
Festskrift til Irene Nørgaard /
Caroline Adolphsen; Helle Isa
ger; Eva Naur & Anne-Dorte
Bruun Nielsen, red. (Køben
havn : Jurist-og Økonomfor
bundet: 2017. 410 s.)
Fåmansföretag & skatteplanering / Lennart Andersson,
Anna Molin, Kjell Sandström,
Ulf Bokelund Svensson (Näsvi

till reformer på området. Bolagsledningens
ansvar vid kapitalbrist och insolvens av Marie
Karlsson-Tuula, Handelshögskolan vid Karlstad
universitet.
AVHANDLING

Lokala ordningsföreskrifter av Rickard
Dunker, Stockholms universitet
Rickard Dunker disputerade den 25 januari på
en avhandling om lokala ordningsförskrifter,
det vill säga sådana föreskrifter kommuner
och länsstyrelser har rätt att besluta om
och som styr vad som är tillåtet att göra på
offentlig plats inom kommunen. De lokala
ordningsföreskrifternas roll i rättsordningen
analyseras och lösningar förs fram på de
många problem och brister som finns med
systemet. Ett av förslagen är att de lokala ord
ningsföreskrifterna avskaffas helt och ersätts
med riksgemensamma regler i lag, exempelvis
i ordningslagen. Liknande reformer genomför
des i Finland 2003.
BOK

69 anledningar att bli
advokat
Juristerna Azra Os
mancevic och Evelina
Anttila har skrivit bo
ken ”69 anledningar
att bli advokat” som
gavs ut hösten 2018.
De har intervjuat 69
advokater – verk
samma på både små
och stora byråer inom olika rättsom
råden och i olika delar av landet – som bland
annat delar med sig av speciella händelser
och upplevelser från sitt yrkesliv, varför man
valde att bli just advokat och tankar kring vad
som utmärker en skicklig advokat. Några av
de som medverkar i boken är Thomas Bod
ström, Ulrika Borg, Mia Edwall Insulander, Jo
han Eriksson, Björn Hurtig, Jens Lapidus och
Anne Ramberg. Boken är utgiven på Vulkan
Media och beställs direkt av författarna.

ken : Björn Lundén information.
487 s.)
Gregow, Torkel: Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m.
: en kommentar / Torkel Gre
gow, Gösta Walin (7. uppl.
Norstedts juridik. 291 s. Gula
biblioteket)
Gustafsson, David: VD-boken :
handbok för styrelse och VD (3.
uppl. Björn Lundén information,
2018. 261 s.)
Heidbrink, Jakob: Grundläggande
fordrings- och skuldebrevsrätt

(2. uppl. Studentlitteratur.
192 s.)
Kastberg, Patrik: Kommunala
aktiebolag : en handbok
(2. uppl. Jure. 320 s.)
Larfeldt Alvén, Agnes: Vatten
verksamhet : den rättsliga
regleringen / Agnes Larfeldt
Alvén, Rolf Strömberg (Nor
stedts juridik. 253 s.)
Lebeck, Carl: Legalitetsprincipen
i förvaltningsrätten (Norstedts
juridik, 2018. 464 s.)
Radetzki, Marcus: Praktisk ska
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BOKTIPSET: LENA FRÅNSTEDT LOFALK

”Den allvarsamma leken
har jag läst många gånger”
Advokat Lena Frånstedt
Lofalk, delägare i och en av
medgrundarna till Kanter
Advokatbyrå samt tidigare
ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, minns
flera starka läsupplevelser.
Hinner du läsa något på fritiden
och vad ligger i så fall på ditt
nattduksbord?
– Ja, jag läser en hel del på
fritiden även om det periodvis
kan bli lite mindre vilket normalt sammanfaller med att det
är mer att göra på jobbet. Jag
har ofta flera böcker på gång
samtidigt och ibland går jag
tillbaka och läser om hela eller delar av en bok som jag fäst
mig vid extra mycket. Så just
nu ligger det alltså flera böcker på nattduksbordet: Ett år av
magiskt tänkande av Joan Didion, Allt om Karl den tolfte
av Håkan Strömberg och Karl
Ove Knausgårds Min kamp, del
II (men den gör jag uppehåll i
gång på gång för att pusta ut
med något annat).
Vilken är din starkaste läsupplevelse i livet?
– Det är några böcker som
verkligen dröjt sig kvar som
starka läsupplevelser. Två av
dem är Ingrid Carlbergs berättelse om Raoul Wallenberg:
”Det står ett rum här och väntar på dig …”, och Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma

deståndsbedömning (4. uppl.
Studentlitteratur. 199 s.)
Schiratzki, Johanna: Barnrättens
grunder / Johanna Schiratzki
(7. uppl. : Lund : Studentlittera
tur. 176 s.)
Skrifter till Jan Rambergs minne
/ redaktionskommittén Marie
Karlsson-Tuula och Annina H.
Persson (Jure. 258 s.)
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”Att ge barn framtidshopp är
bättre väg än hårdare straff”
”Regeringen bru
kar skryta om att
de höjt så många
straff. Men som
redan är veten
skapligt bevisat
hundra gånger om så minskar
inte brottsligheten på grund av
sådana åtgärder.” Det skriver
advokaten och före detta justitie
ministern Thomas Bodström i en
artikel på DN Debatt den 20 mars.
I artikeln kritiserar Bodström So
cialdemokraternas hårda retorik
mot brottslingar och satsningar
på hårdare straff.
MEDIERNA

Anne Ramberg diskuterade
namnpubliceringar i SVT
Sociala medier är inte lämpliga
fora för att överpröva domar. Det
påpekade Anne Ramberg som i
Aktuellt den 26 mars diskuterade
frågor om namnpublicering och
kritik mot domar, med anledning
av dokumentären om Josefin Nils
son. Anne Ramberg betonade att
mäns våld mot kvinnor är en stor
och global fråga och att det är
förståeligt att människor känner
frustration inför situationen. Sam
tidigt påpekade hon att människor
måste kunna sona sitt brott och
gå vidare.

Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?

– Det beror förstås på vem
mottagaren skulle vara. Men
i dagsläget händer så mycket
som vi behöver kunskap om.
Därför är ett starkt kort I guds
namn av Eli Göndör, som jag
själv fick i födelsedagspresent
nu i januari. Jag har inte läst
den än men den har kommit
långt fram i kön nu.

Tjernberg, Mats: Fåmansföretag
& beskattning (Iustus, 2019.
189 s.)
Trolle Önnerfors, Elsa: Att
skriva rätt : goda råd för
att skriva uppsats i juridik /
Elsa Trolle Önnerfors, Henrik
Wenander (2. uppl. Norstedts
juridik. 94 s.)
Törnqvist, Tomas: Socialtjänstens

insatser för barn och unga : en
introduktion / Tomas Törnqvist,
Carl-Gustaf Tryblom (Norstedts
juridik. 329 s.)
Wendleby, Monika: Dataskydds
förordningen GDPR : förstå och
tillämpa i praktiken / Monika
Wendleby & Dag Wetterberg
(2. uppl. Sanoma Utbildning.
528 s.)

leken. Boken om Raoul Wallenberg är en tegelsten (eller två)
och jag trodde inte jag skulle
orka igenom den. Men jag var
fast från första sidan. Och Den
allvarsamma leken har jag läst
många gånger.

50 years of law and IT : the Swedish Law and Informatics Research Institute: 1968–2018 /
edited by Peter Wahlgren
(Stockholm Institute for Scandi
navian Law. 2018. 444 s. Scan
dinavian studies in law ; 65)

Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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SAMFUNDET

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/0025 Betänkandet Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60)
R-2018/1678 Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap
R-2019/0332 Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga
(SOU 2018:68)
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
R-2018/2427 Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga
R-2019/0043 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
företag
(SOU 2018:82)
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

 YA LEDAMÖTER
N
DEN 7 MARS 2019
Camilla Alm-Eriksson, Ramberg
Advokater KB, Stockholm
Martin Andersen, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Kristin Anderson, AG Advokat KB,
Stockholm
Andrea Arrehed, Delta Advokat
byrå AB, Stockholm
Petar Bojovic, White & Case Advo
kataktiebolag, Stockholm
Maria Brehmer, AVA Advokater AB,
Trollhättan
Malin Chorell, Advokatfirman Cho
rell AB, Eskilstuna
Niklas Dernebo, Hanssons Advo
katbyrå HB, Sundsvall
Helena Ehinger, Com Advokatbyrå
Handelsbolag, Stockholm

Jakob Ekesbo, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Malmö
Emma Ericson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stock
holm
Fredrik Ferrand-Drake del Castillo, Advokatbyrån Kruse & Co,
Helsingborg
Tomas Fjordevik, Foyen Advokat
firma KB, Stockholm
Mattias Forsberg, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göte
borg
Sebastian Frisk, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Anna Gecer, Advokatfirman
Zettergren & Lagercrantz AB,
Stockholm
Johan Grape, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stock
holm

Dina Hariri, Advokatfirman Berg
myr & Partners HB, Malmö
Hanna Hedlund, Advokatbyrån Vi
gilo AB, Uppsala
Christofer Hemsedahl, Hamilton
Advokatbyrå KB, Stockholm
Björn Härdig, Advokatfirman Peter
Rimo AB, Arvika
Maria Häägg, Danowsky & Part
ners Advokatbyrå KB, Stockholm
Jo-Anna Jaarnek, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Lisa af Jochnick, af Jochnick Jurist
byrå AB, Stockholm
Pär Johansson, Gernandt & Da
nielsson Advokatbyrå KB, Stock
holm
Gustaf Kjellberg, C J Advokatbyrå
AB, Stockholm
Marcus Larsson, Advokatbolaget
Wallin & Söderberg AB, Uppsala

MEDICINSK-JURIDISKA UTREDNINGAR

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

•
•
•
•
•

försäkringsfrågor
tvister med den allmänna försäkringskassan
patientförsäkringsärenden
flyktingärenden
vårdpersonal anmäld till IVO-HSAN

Dr. Bo Kuritzén
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se
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Leg läkare
Specialist i internmedicin

Petter Larsson, Westerberg &
Partners Advokatbyrå AB, Stock
holm
Karin Lind, Lagbergs Advokatbyrå
AB, Göteborg
Anton Melander, Advokatfirman
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Fredrik Morfeldt, Cirio Advokat
byrå AB unä., Stockholm
Hannes Næss, Advokatfirman Lin
dahl KB, Göteborg
Sebastian Rosvall, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Sandra Röijer, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stock
holm
Andreas Sakko, Advokatbyrån Kai
ding Kommanditbolag, Kalix
Anna Sandblom, Crusner Advokat
byrå AB, Borås

Prenumerera
på Tidskriften
Advokaten
Helår, 9 nr,
530 kr inkl. moms
Studerande
106 kr inkl. moms

Birger Jarlsgatan 44 • Box 3418
103 68 Stockholm • 070 555 02 70
bo@kuritzen.se • www.kuritzen.se

prenumeration@
advokatsamfundet.se
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Martin Sjökvist, Advokatfirman
Ericksson & Häggquist AB,
Gävle
Pontus Sjölund, Advokatfir
man Abersten i Hälsingland AB,
Hudiksvall
Joachim Strand, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Tomas Stridh, Advokaterna Bergh
& Staaf KB, Mora
Emilia Strömberg, Kilpatrick
Townsend & Stockton Advokat KB,
Stockholm
Magnus Sundberg, Advokaterna
Wikner & Marneros AB, Mora
Hanna Tilus, Roschier Advokatbyrå
AB, Stockholm
Niklas Tollart, Hallqvists advo
katbyrå Bostadsjuristerna AB,
Stockholm
Gustav Tornefors, holmgren
hansson ADVOKATBYRÅ AB,
Stockholm
Sofia Ung, Advokatbyrån
Kaiding Kommanditbolag, Skel
lefteå
Sofi Vading, Advokatfirman NOVA
KB, Stockholm
Josefine Wir, Advokatfirman Delphi
i Östergötland AB, Linköping
Alex Johansson Ydsti, Baker
& McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Sara Yng, Sandart & Partners
Advokatbyrå KB, Stockholm
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UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Tomas Abrahamsson, Norrköping,
1 januari 2019
Kalle Ahlqvist, Göteborg, 7 mars
2019
Per Eric Alvsing, Sollentuna,
25 januari 2019
Niklas Andersson, Göteborg,
4 mars 2019
Henrik Aurelius, Stockholm,
18 februari 2019
Michaela Baltscheffsky, Stockholm,
23 februari 2019
Staffan Dahlin, Gävle, 31 januari
2019
Maria Dahlqvist, Göteborg, 21 feb
ruari 2019
Katarina Davidsson, Stockholm,
1 februari 2019
Tomas Dock, Bromma, 7 mars 2019
Eric Edström, Växjö, 7 mars 2019
Martin Fagerlund, Stockholm,
4 februari 2019
Johanna Fjellström, Stockholm,
1 februari 2019
Therése Fraenkel, Göteborg,
5 mars 2019
Jan Glimstedt, Jörlanda, 7 mars 2019
Emanuel Hollstrand, Stockholm,
1 mars 2019
Jessica Holm, Stockholm,
25 januari 2019
Maria Håkansdotter, Malmö,
28 februari 2019

Lars Isacsson, Málaga, 12 februari
2019
Zuzan Ismail, Göteborg, 1 mars 2019
Joakim Jannersten, Stockholm,
7 mars 2019
Sanna Jonsson, Stockholm, 1 mars
2019
Lennart Järvengren, Stockholm,
30 januari 2019
Catrin Karlsson, Göteborg,
31 januari 2019
Torsten Lavett, Stockholm, 1 mars
2019
Anders Lindskog, Göteborg,
28 februari 2019
Malin Nilsson, Falun, 28 februari
2019
Joakim A. Nyman, Östersund,
13 januari 2019
Karolina Persson, Helsingborg,
1 mars 2019
Emanuel Petersson, Lund, 28 feb
ruari 2019
Caroline Rifall, Stockholm, 6 mars
2019
Joanna Romgard, Stockholm,
1 mars 2019
Maja Rothpfeffer, Stockholm,
1 mars 2019
Erik Sandgren, Stockholm,
31 december 2018
Minna Signori, Göteborg, 4 mars
2019
Carl Skårman, Göteborg, 27 januari
2019

Ingrid Sondell, Göteborg, 7 januari
2019
Liv Sandberg Storm, Karlskrona,
1 januari 2019
Amanda Telg, Stockholm, 23 feb
ruari 2019
Christina Billing Thörngren, Stock
holm, 31 januari 2019
Karin Virding, Stockholm, 4 mars
2019
Sara Öggesjö, Göteborg, 1 februari
2019
 PPHÄVNING AV
U
EU-REGISTRERING
Paul Stein, Stockholm, 1 januari
2019
AVLIDNA LEDAMÖTER
Niklas Anderholm, Göteborg,
9 februari 2019
Anne-Marie Bonde, Stockholm,
27 oktober 2018
Gunnar Granström, Hortlax,
15 februari 2019
Torsten Lagberg, Göteborg,
2 december 2018
Hans Lindell, Malmö, 30 december
2018
Per-Olof Nordin, Umeå, 12 juli
2018
Bengt Nylund, Ludvika, 5 december
2018
Erik Reveman, Stockholm,
18 januari 2019
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TILL SIST

Om avdelningsmöten
man var deras lärare vid universitetet anno dazumal, ja
i Advokatsamfundets sju avdå inser man att åren har gått …
delningar. Det började med Västra avdelningen den
På tal om middagarna fastnade jag särskilt för ett en5 mars, fortsatte med Södra avdelningen den 6 mars,
gagerande tal som Östra avdelningens sekreterare HenMellersta och Norra avdelningen den 15 och 16 mars,
rik Snellman höll om en av sina föregångare, Mats NordStockholmsavdelningen den 19 mars, Östra avdelningen
ström (född 1903, advokat 1933). Nordström blev den då
den 21 och 22 mars samt slutligen Utlandsavdelningen
nybildade Östra avdelningens sekreterare 1936 och satt
den 29 och 30 mars. Sammanlagt deltog över 500 ledakvar på den posten till 1980. Nordström verkar ha varit
möter och biträdande jurister i årsmöten och kringaktien verklig profil i hemstaden Norrköping, med ett stort
viteter.
intresse för konst. Hans advokatkontor liknade mer en
Själv hade jag i år förmånen att besöka samtliga årskonstnärsateljé, berättade Henrik. 1970 donerade Nordmöten. I flertalet fall var dessutom hela samfundets
ström hela sin konstsamling på över 460 verk till Norrpresidium på plats då såväl vice ordföranden Eva-Maj
köpings konstmuseum och dessutom sina tillgångar i
Mühlenbock som generalsekreteraren deltog i årsmöteform av värdepapper till en stiftelse för konstinköp.
na. I Ankies fall var det sista gången i hennes nuvarande
egenskap och hon möttes av mycket värme och uppskattning under avskedsturnén, om man får
själva årsmötesförhandlingarna var i samtliga
kalla den så.
fall utan kontroversiella frågor och klarades
För mig är bland det roligaste med ordraskt av.
FÖR MIG ÄR
förandeuppdraget att komma ut och träffa
Mitt (självpåtagna) uppdrag vid mötena
medlemmarna. Nyttigt är det också.
var att relativt detaljerat berätta om hur den
BLAND DET
Eftersom jag arbetar i Stockholm
ROLIGASTE MED nyligen genomförda rekryteringen av ny geoch kansliet ligger där blir de
neralsekreterare gick till. Visserligen har jag
ORDFÖRANDEdagliga kontakterna mest med
skrivit om det i den här spalten men årsmöUPPDRAGET ATT tena var ett bra tillfälle att lite mera utförligt
Stockholmsadvokater, och perspektiven från Stockholm är
KOMMA UT OCH redogöra för saken för de mest samfundsinte alltid de samma som i
medlemmarna. I minglet fick
TRÄFFA MEDLEM- engagerade
Helsingborg, Sandviken och
jag för övrigt många positiva kommentarer
MARNA. NYTTIGT om valet av Mia Edwall Insulander. Fler än
Växjö för att bara nämna några
orter från vilka advokater jag
en påpekade att man gladdes åt att det är en
ÄR DET OCKSÅ.
hamnade i samtal med kommer.
humanjurist som kommer att inneha uppdraget.
årsmötesmiddagarna är också – bortsett
från god mat och trevligt umgänge –
flertalet avdelningar anordnar också kringaktiviteter i samett bra tillfälle för mig att få inblickband med årsmötena, i form av utbildningspass och föar i delar av advokatverksamheten
reläsningar. Jag bevistade några av dem. Kanske mest
som ligger utanför min yrkesmäsinspirerande var det föredrag som Fredrik Bergman höll
siga sfär. Till middagsbordet hade
om Centrum för Rättvisa under rubriken ”Juridisk akjag exempelvis vid fyra av mötena
tivism för fri- och rättigheter” vid Norra och Mellerförsvarsadvokater. Bara genom
sta avdelningarnas samlokaliserade årsmöten. För egen
ett lite lagom nyfiket samtal över
del har jag länge tyckt att Centrum för Rättvisa gör en
maten lär man sig mycket om demycket betydelsefull insats för rättssäkerhet och rättsras vardag, lärdomar som jag i
stat och jag tror att de allra flesta delar den uppfattningförlängningen givetvis har nytta
en efter att ha lyssnat på Fredrik.
av i styrelsearbetet.
När man dessutom vid middagen – det hände vid två tillfällen – hamnar i samspråk
med inte helt juniora advoChrister Danielsson
kater som erinrar en om att
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

mars månad innebär årsmöten
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Övertygande
förhandling

med Gustaf Lantz
Ny e-kurs i Zeteo

OM KURSLEDAREN
Gustaf Lantz är jurist och undervisar i förhandling på juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Övertygande förhandling – kunskap, struktur
och inspiration För att uppnå bästa resultat i en
förhandling måste man ha de rätta verktygen.
E-kursen Övertygande förhandling med Gustaf
Lantz ger handfasta råd för olika förhandlingssituationer och tydlig struktur för förberedelse
och genomförande av förhandlingar.

Han har hållit både förhandlings- och medlingsutbildningar för ett stort antal organisationer och

799 kr exkl. moms

| 90 minuter

företag, däribland Domstolsverket.

OFFENTLIGHET
OCH SEKRETESS VID
OFFENTLIG UPPHANDLING
Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson
600 kr exkl. moms
978-913911416-1

Beställ på nj.se

LAGEN OM OFFENTLIG
ANSTÄLLNING
Karl Pfeifer
Prel. pris 467 kr exkl. moms
978-913911608-0

FÖRSÄKRINGS
AVTALSRÄTT, 4U
Bertil Bengtsson
1 571 kr exkl. moms
978-913902099-8

INKOMSTSKATTELAGEN
Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus,
Ulf Tivéus
2 486 kr exkl. moms
978-913902163-6

Varför inte
utbilda dig
löpande i år?
Juridiska e-kurser i farten – för 799:-

Med Sveriges främsta jurister som personliga tränare är det lätt att
vidareutbilda sig – i farten! Med ett 40-tal e-kurser att välja på toppar
du snabbt formen inom en mängd ämnesområden. Lär dig något nytt
redan idag, kolla in kursutbudet på nj.se/juridiskeutbildning

