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REDAKTIONEN

Förhoppning i coronasmittans tidevarv
sakteliga i dessa dagar ska den så kallade guldbron komma på
plats mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Trans
porten av den 140 meter långa bron påbörjades i Kina i bör
jan av januari och den nådde sitt mål den 11 mars. Där mötte
glada och nyfikna människor. I den globaliserade världen
byggs inte längre broar på plats i Sverige utan på andra sidan
jordklotet.
Men i den globaliserade världen sprids även smittor effek
tivare och snabbare än tidigare i människans historia. Vid ut
gången av förra året kunde få föreställa sig det tillstånd som
råder i dag. En situation som saknar motstycke hos de allra
flesta av dagens generationer. Det mänskliga lidandet och de
ekonomiska skador som coronaviruset kommer att orsaka
går inte att föreställa sig.
Det första utbrottet i Wuhan, Kina, skedde i december
2019. De lokala kinesiska myndigheterna förföljde de vis
selblåsare som försökte berätta för omvärlden om vad som
hände. En paradox i sammanhanget är att Kina länge arbetat
för att digitalt övervaka sina medborgare med undantag för
kommunistpartiets egna. Ändå lyckades partiets ledning inte
få kontroll på smittspridningen innan det var för sent och
det hade utvecklats en pandemi.
Synen på hur väl Kina lyckades går isär. Kinas kommunist
parti vill ge bilden av ett effektivt och mönstergillt arbete.
Kritikerna pekar på motsatsen. Mörkläggningen under tre
veckor var avgörande för att en pandemi kunde utvecklas.
Ett propagandakrig har redan startat med desinformation,
ledare för olika stater insinuerar och pekar finger åt oli
ka håll. Som om det inte redan var illa nog. Just i tider som
dessa är det än viktigare att inte så split, utan att var och en
bidrar på sitt sätt för vårt gemensamma samhälle. Advokater
liksom alla andra. Läs gärna Mia Edwall Insulanders bloggin
lägg från den 20 mars.
En from förhoppning är att den samlade mänskligheten
lär sig att vi numer på allvar lever i en globaliserad värld. På
gott och ont.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Stunden är nu
har en proaktiv tillsyn av kåren och arbetar aktivt med
det finns kanske en stund då det går upp för var och en av
att informera om och diskutera etiska frågeställningar.
oss, samtidigt, att våra beslut påverkar vår nästa.
Etiken är det kitt som håller advokatkåren samman och
Coronavirusets snabba spridning har fått länder att
som skiljer oss från andra juridiska konsulter. Själv har
stänga ned samt regeringar att informera om vikten av
jag ett starkt minne av att jag vid en av delkurserna inför
medmänsklighet. Statsministern håller tal till nationen
advokatexamen plötsligt förstod vidden av advokatyr
och vill påminna oss om att ta ansvar, inte bara för oss
ket och det ansvar man har. När man sedan
själva utan också för andra och vårt land. I
gjort examen och förhoppningsvis beviljats
samhället sprids en ny kollektiv erfarenhet
inträde gäller det att ”hålla fast” i etiken.
som ingen hade anat för några månader se
GENOM ATT
Den är levande materia som förändras i takt
dan. Det är speciella tider.
med tiden och utvecklingen. En av Advokat
I denna vår samtid pågår också en debatt
REFLEKTERA
samfundets huvuduppgifter är att upprätt
om förtroendet för advokater. Enskilda ad
ÖVER HUR
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokat
vokaters agerande i marknadsföringssam
VÅRT AGERANDE kår, och vi arbetar mycket aktivt med det,
manhang används som exempel på
PÅVERKAR INTE etiken är viktigare än någonsin.
att advokatkåren har tappat bort
Kan det ändå vara så att förtroendet för
etiken. I medierna belyser man
BARA OSS
advokatkåren minskar? Hur gör vi då för att
särskilda exempel och drar
SJÄLVA SOM
behålla det?
sammanfattande slutsatser
ENSKILDA
av dem: ”Advokatsamfun
det tycker inte att något
kanske kan den speciella tid vi nu lever i hjälpa
ADVOKATER
av detta är problema
oss att lättare hitta svaret; genom att reflek
UTAN HELA
tiskt”.*
tera över hur vårt agerande påverkar inte
KÅREN, FATTAR
bara oss själva som enskilda advokater utan
VI BÄTTRE
hela kåren, fattar vi bättre beslut. Då arbetar
jag känner inte igen den
vi för fortsatt förtroende. I tider av oro för
bilden av Advokatsam
BESLUT.
smittspridning, där vissa grupper riskerar
fundet. Det är proble
sin hälsa om vi inte tänker noga på hur
matiskt när en advokat
vårt agerande kan påverka andra, finns förhoppningsvis
inte agerar med integritet och på
utrymme att också reflektera över advokatkollektivet.
ett sätt som främjar det goda
Förtroendet för kåren kräver att vi tar dessa frågor
rättssamhället. Det är också
på allvar och att vi tar vårt ansvar. Var och en av oss
problematiskt om advoka
behöver agera med integritet och gott omdöme. ”We’re
ter inte uppträder sakligt
in this together” var och en av oss, samtidigt, för att
och korrekt så att förtro
upprätthålla det förtroende som vi förtjänar. Stunden
endet för advokatkåren
är nu.
upprätthålls. Det är där
för som vi har en disci
plinnämnd som prövar
ärenden som anmäls el
ler som styrelsen väljer
att skicka till nämn
den för prövning. Det
är också därför som
samfundet håller obli
Mia Edwall Insulander
gatoriska etikkurser
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
inför advokatexamen
och gratiskurser i etik,
* Läs om mitt svar på Ivar Arpis ledare på s. 12.
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Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med Stockholms universitet.

NYHETER
CORONAVIRUSET

Samfundet ger råd
om klientkontakter
Hur bör en advokat agera gentemot klienter och myndigheter
i tider av smittspridning? På
sin webbplats lämnar Advokatsamfundet några rekommendationer.

följande aspekter (utan inbör
des rangordning):
l advokatens egen hälsa,
l risken att smitta någon an
nan,
l risken att själv bli smittad,
l hur klientens intressen till
varatas på bästa möjliga sätt
inom ramen för lag och god
advokatsed,
l en advokat ska alltid agera
så att förtroendet för advo
katkåren upprätthålls.

”Advokater har, precis som alla
medborgare, i dessa exceptio
nella tider med coronavirus
och risk för smittspridning ett
ansvar för att smitta inte sprids
i onödan. En advokat har samti
digt i sin yrkesroll som främsta
plikt att visa trohet och lojali
advokatsamfundet fastslår också
tet mot klienten och att tillva
att den som nyligen har besökt
rata klientens intressen på bästa
ett riskområde för coronavirus
sätt inom ramen för lag och
sjukdomen covid-19 eller
god advokatsed.”
som har symptom på luft
Så skriver Advokatsam
vägsinfektion inte ska be
fundet på sin webbplats.
söka någon domstol eller
Samfundet hänvisar till Se Advokat- nämnd. Den som är kal�
samfundets
de råd som Folkhälso
lad till förhandling upp
webbplats,
myndigheten och andra
manas att kontakta den
www.advokatmyndigheter ger fortlö samfundet.se berörda domstolen för
pande och uppmanar ad
att få information eller
för vidare
vokater och advokatbyrå information. anmäla förhinder.
er att i möjligaste mån ta
Vid kontakten med
hjälp av telefon och andra tek
domstolar och andra myndighe
niska hjälpmedel vid klientkon
ter bör advokaten i första hand
takter.
stämma av med respektive myn
Enligt Advokatsamfundet bör
dighet om dess riktlinjer och po
advokaten i varje enskilt fall som
licys, eftersom dessa kan skilja
innebär kontakter med andra
sig åt.
människor ta ställning utifrån
Även i kontakten med myn

digheter måste advokaten i var
je enskilt fall göra en bedöm
ning av hur han eller hon bäst
agerar utifrån klientens intres
sen inom ramen för lag och god
advokatsed.
Advokatsamfundet pekar ock
så på att det, när det gäller vissa
mål, kan vara av stor vikt med
personlig närvaro, detta för att
klientens processuella rättighe
ter ska kunna tillvaratas. Sam
fundet skriver att när ”det gäl
ler frågan om användningen av
videolänk eller annan teknik
som begränsar möjligheten till
personlig närvaro för en klient
är det angeläget att en advokat
bevakar sin klients intressen på
bästa sätt genom att, vid behov,
lyfta fram argument mot använ
dandet av videolänk eller annan
liknande teknik. En advokat kan
inte åläggas att medverka till
att klientens rätt till rättvis rät
tegång försvagas på grund av
problem i myndigheternas och
domstolarnas praktiska hand
läggning av mål”.
I råden fastslås också att advo
katen självklart har en medbor
gerlig plikt att inte sprida smitta
i onödan samt därmed också att
ta hänsyn till sin egen och an
dras hälsa.

Statsepidemiologen Anders Tegnell,

intagna i häkten och på anstalter

får nu ringa utan avgift. Åtgär
den infördes för att kompensera
för det besöks- och permissions
stopp som införts till följd av co
ronasmittan.
Besöksförbudet infördes i
mitten av mars och innebär att
intagna i anstalt och häkte en
dast får ta emot besök av för
8

svarare, åklagare och polisan
ställda samt övriga anställda
vid offentliga myndigheter som

är symptomfria. Kriminalvården
har också beslutat att redan be
viljade permissioner som inte
är absolut nödvändiga ställs in
och att inga nya permissioner
som inte är absolut nödvändiga
får beviljas.
För att mildra effekterna för
de intagna beslutade Kriminal
vården strax efter att besöks

stoppet införts att tillfälligt ta
bort avgifterna för telefonsam
tal för de intagna. Samtalen blir
avgiftsfria, men i övrigt gäller
samma villkor som tidigare för
telefonin.
Beslutet gäller till den 13 april
2020 och kommer sedan att om
prövas utifrån den då rådande
situationen.
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Kostnadsfria samtal ska lindra besöksförbud

NYHETER
Stopp för kurser
och examination
Advokatsamfundet har
ställt in samtliga kurser
och examenstillfällen
tills vidare. Orsaken är förstås
Folkhälsomyndighetens riktlinjer
och risken för smittspridning av
coronaviruset.
Advokatsamfundet följer nu
utvecklingen noga och försöker
anpassa utbildningsverksamheten till den exceptionella situation
som råder. Utbildningsavdelningen undersöker tekniska lösningar
för att om möjligt erbjuda kurser
online och man har ambitionen
att flytta fram inställda kurser till
senare datum i år om situationen
tillåter.

Rakelkonferens
får nytt datum
Advokatsamfundet
beslutade att ställa in
nätverket Hildas traditionella Rakelkonferens den 24 mars
på grund av den pågående spridningen av coronaviruset.
Konferensen samlar normalt
200–250 deltagare. Anställda
på ett flertal advokatbyråer har
också fått instruktioner att för
närvarande inte delta i konferenser.
Nytt konferensdatum är måndagen den 31 augusti. Advokatsamfundet återkommer med mer
information.

Domstolarna:
Mål ställs in

Folkhälsomyndigheten, ger samlad information om läget gällande coronaviruset, covid-19, i Stockholm den 23 mars.

FOTO: TT

Pandemin ger brist på nämndemän
landets domstolar riskerar att få
ställa in förhandlingar på grund
av brist på nämndemän. Hela
30 procent av Sveriges nämn
demän är över 70 år och hör
därmed till de riskgrupper som
uppmanas att undvika sociala
kontakter utanför hushållet.
Varje domstol måste nu ska
pa en strategi för att hantera si

ADVOKATEN NR 3 • 2020

tuationen där äldre nämndemän
lämnar återbud eller helt enkelt
inte kan kallas. Enligt Domstols
verket har domstolarna redan nu
vissa möjligheter att kalla in er
sättare för dem som uteblir, så
väl ordinarie nämndemän som
tillfälliga ersättare som inte är
valda till nämndemän. Det är
också möjligt för redan utnämn

da nämndemän att tjänstgöra i
större utsträckning än tidigare.
Många tingsrätter har ställt
in alla förhandlingar som inte
måste hållas inom en viss tid,
exempelvis därför att det finns
häktade. Domstolsverket uppger
också att man analyserar om det
krävs lagändringar för att klara
situationen.

I spåren av coronakrisen har flera av landets
domstolar beslutat att
ställa in eller att inte sätta ut mål
under den närmaste framtiden.
Södertörns tingsrätt meddelade i
mitten av mars att man ställer in
alla ordinarie brottmålsting som
inte är förtursmål, med början
den 16 mars. Strax efteråt uppgav
Hässleholms tingsrätt att enbart
mål av förturskaraktär kommer
att sättas ut i domstolen. Övriga
mål kommer att sättas ut efter
rättsferien med start vecka 34.
Andra tingsrätter uppmanar personer kallade till förhandlingar
som vistats i riskområden eller
som har förkylningssymptom att
kontakta tingsrätten.
9
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Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift
på 75 miljoner kronor
mot Google för att företaget bryter mot dataskyddsförordningen,
GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att
få sökresultat borttagna.
En första granskning 2017
visade att Google inte uppfyllde
kraven på att enskilda ska kunna
få sökresultat borttagna från
Googles sökmotor. 2018 inledde
Datainspektionen en ny granskning av Google efter att ha fått
indikationer på att flera av de
resultat som skulle ha tagits
bort fortfarande visades i sökningar, trots föreläggande om att
Google måste åtgärda bristerna.
Granskningen visade att bristerna
fortfarande kvarstår, och Datainspektionen har därför utfärdat en
sanktionsavgift.

Europadomstolen prövar
inte barnmorskemålen
I nummer 1 2019 skrev
Advokaten om de så
kallade barnmorskemålen, två barnmorskor som vänt
sin till Europadomstolen sedan de
vägrats anställning vid två olika
landsting på grund av att de vägrade att medverka till aborter.
I mars kom beskedet att Europadomstolen inte prövar de båda
barnmorskornas klagomål. Enligt
domstolen står landstingens agerande inte i strid med Europakonventionens regler.

Rättelse om
idrottsadvokater
I faktarutan ”Fallet Kingsley
Sarfo: Viktigt att inte slarva med
undersökningsplikten” på sidan
33 i Advokaten nr 2 2020 förekom
en felaktig uppgift. I faktarutan
uppges att Sirius i skiljeförfarandet mot Malmö FF företräddes
av Stefan Alvén. Det är inte rätt.
Ombud för Sirius i skiljeförfarandet mot Malmö FF rörande Sarfos
övergång dit var Bengt Bolin och
Alex Ljungvall, båda verksamma
vid Lindahl. Stefan Alvén företräder Sirius i ett annat skiljeförfarande.
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Nya föreskrifter om
ersättning vid kvällsberedskap
Drygt 2 800 kronor i timmen
blir ersättningen till offentliga
försvarare vid polisförhör
utanför kontorstid. Det framgår
av Domstolsverkets nya föreskrifter.
I mitten av mars kom Domstols
verkets nya föreskrifter om er
sättning till offentliga försvarare
vid polisförhör utanför ordina
rie kontorstid. Enligt föreskrif
terna har en offentlig försvara

re, som biträder någon som är
gripen eller anhållen vid polis
förhör på vardagsnätter eller
under helger, rätt till ersättning
med 2 810 kronor per arbetad
timme i anledning av förhöret.
Detta gäller om försvararen har
förordnats under tingsrätternas
beredskap kvällar och helger.
Tidsspillan i samband med ar
betet ersätts enligt Domstolsver
kets föreskrifter (DVFS 2019:10)
med 1 285 kronor per timme,

även om den uppkommer mel
lan klockan 22 och 7.
domstolsverket har också ändrat i
sina föreskrifter (DVFS 2019:5)
om brottmålstaxa för offentlig
försvarare i tingsrätt och hov
rätt, så att brottmålstaxan får
överskridas även om arbete har
varit påkallat och utförts kvällar,
nätter och helger.
De nya föreskrifterna träder i
kraft den 1 april 2020.

OM DE NYA FÖRESKRIFTERNA
Enligt de nya föreskrifterna har en offentlig försvarare,
som biträder någon som är gripen eller anhållen vid
polisförhör på vardagar klockan 0–7 och klockan 18–24,
eller på söndagar, andra allmänna helgdagar, lördagar, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, rätt
till ersättning med 2 810 kronor per arbetad timme i
anledning av förhöret – om försvaren har förordnats

under tingsrätternas beredskap enligt 1 och 1 a §§
förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap
för prövning av häktningsfrågor med mera och polisförhöret hålls i anslutning till förordnandet, eller om
försvararen har förordnats under annan tid och det är
särskilt brådskande att polisförhöret hålls före nästkommande vardag.

… men de nya reglerna skjuts upp
Den första april skulle de nya
reglerna om kvällsberedskap
för att förordna försvarare
träda i kraft. Men nu måste
starten skjutas upp på grund av
coronaepidemin.
Domstolsverket tvingades i slu
tet av mars konstatera att det
inte fanns utrymme att intro
ducera den nya reformen med
kvällsberedskap redan den
1 april. Även fackförbundet Aka
via begärde i en skrivelse till
regeringen att reformen skulle
skjutas upp.
– Vi anser att det vore extremt
olyckligt att nu införa denna yt
terligare belastning på tingsrät
terna. Inte minst eftersom för
ändringen skulle innebära att
dömande personal som arbetar
kvällstid inte kan vara tillgäng
lig för arbete fullt ut innan och
efter ett jourpass, sa Fredrik Ny
dén, Saco-S Domstol, i ett press
meddelande.
Efter dialog med domstols
chefer och Åklagarmyndigheten beslutade Domstolsver
ket att begära ett regeringsbe

Johan Sangborn, chefsjurist på Sveriges advokatsamfund.

slut om en tilläggsförordning
med ändring av ikraftträdandedatumet till den 1 september
2020.
advokatsamfundets chefsjurist Jo
han Sangborn konstaterar att det
råder ett mycket ansträngt läge
för landets domstolar till följd
av den pågående pandemin. Han
menar att det är beklagligt men
också förståeligt att man under
dessa extraordinära förhållan

den tvingas senarelägga infö
randet av reformen.
– En senareläggning av kvälls
beredskapen från april till sep
tember är möjligen väl lång tid,
men ingen av oss vet hur länge
förhållandena kommer att be
stå. Det primära är givetvis att
över tid bibehålla ett fungerande
rättsvårdande system och ytterst
givetvis att skydda liv och hälsa
för rättens aktörer, säger Johan
Sangborn.
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FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Sanktionsavgift
drabbar Google

NYHETER
KRIMINALVÅRDEN

Hård kritik mot nya regler för pengar
Kriminalvårdens beslut om att
förbjuda intagna att ta emot
pengar utifrån väcker ilska och
upprördhet. Enligt Advokatsamfundet kan de nya reglerna
strida mot de intagnas fri- och
rättigheter.
I slutet av februari fattade Kri
minalvårdens tillförordnade ge
neraldirektör Stefan Strömberg
beslutet att förbjuda insättning
ar av privata medel till intagna.
Enligt beslutet får intagna inte
heller längre ta emot kontanter
från anhöriga, advokater eller
andra besökare. De enda pen
ningmedel som intagna får han
tera är därmed utbetalningar

från Kriminalvården eller ersätt
ningar enligt socialförsäkrings
balken. De nya reglerna har, en
ligt Kriminalvården, kommit till
för att säkra att man lever upp
till alla krav i lagen om åtgärder
mot penningtvätt och finansie
ring av terrorism.
beslutet om att stoppa penningö
verföringar till intagna väckte il
ska på landets anstalter, och fick
intagna att arbetsvägra i pro
test. Även anhöriga och advo
kater har riktat hård kritik mot
beslutet.
– Det strider mot oskyldig
hetspresumtionen att behandla
häktade på det sättet, sa advokat

Johan Eriksson i en intervju med
Dagens juridik.
Eriksson påpekade i intervjun
också att alla häkten inte erbju
der möjlighet för de häktade att
arbeta och därmed själva tjäna
pengar till sina utgifter.
Även Advokatsamfundet är
kritiskt. I en skrivelse till Kri
minalvården pekar samfundet
på att beslutet kan ifrågasättas
bland annat utifrån de intagnas
rättighetsperspektiv. Det riske
rar, enligt skrivelsen, dessutom
att leda till en rad komplikatio
ner för offentliga försvarare.
JO har beslutat att öppna ett
initiativärende för att granska
Kriminalvårdens beslut.

Advokatsamfundet anser att beslutet kan ifrågasättas bland annat utifrån de intagnas rättighetsperspektiv.

Lagrådet sågar förslag till utlänningskontroll
Regeringen vill ge polisen rätt
att fotografera en utlänning och
ta hans eller hennes fingeravtryck vid inre gränskontroller.
Men Lagrådet säger bestämt
nej.
Förslaget om ökade befogen
heter för polisen vid inre ut
länningskontroll överlämnades
från regeringen i februari. Enligt
förslaget ska polisen vid en inre
utlänningskontroll få fotografera
en utlänning samt ta hans eller
hennes fingeravtryck. Om kon
trollen visar att utlänningen vis
ADVOKATEN NR 3 • 2020

tas illegalt i landet ska avtryck
och foto sparas i Migrationsver
kets register.
över förslaget
är inte nådigt. Lagrådet skriver
bland annat att man inte ifråga
sätter ”behovet av att få kontroll
över att personer som vistas i
Sverige också har rätt att vistas
här. Förslagen inger emellertid
betänkligheter såväl när det gäl
ler beredningen som förslagen
som sådana”. Lagrådet pekar
bland annat på att fotografering
och registrering av fingeravtryck

lagrådets yttrande

kan strida mot den enskildes frioch rättigheter enligt såväl re
geringsformen som Europakon
ventionen, och att förslaget är
otydligt i fråga om när en polis
får genomföra dessa integritets
känsliga åtgärder. Även den fö
reslagna registeringen bedöms
vara av mycket känslig natur.
Slutsatsen blir att förslaget inte
bör läggas till grund för lagstift
ning.
Lagrådet, Utdrag ur
protokoll vid sammanträde
12/3 2020, Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten.

Före detta advokat bakom
tvistlösningsfinansiering
   Nu startar det svenska
investmentbolaget Litigium Capital med affärsidén att finansiera
rättstvister. Företaget ska finansiera tredje parts rättegångskostnader för att driva en tvist, i utbyte mot en andel av
tvisteföremålet vid framgångsrik
talan eller förlikning. Bolaget fokuserar, enligt ett pressmeddelande, på kommersiella tvister i
Sverige, med fokus på mindre
tvister än de utländska aktörer
som i dag är verksamma på den
svenska marknaden.
Bakom investmentbolaget står
en före detta advokat, tillsammans med en person med bakgrund i finansbranschen.

Nya regler för
häktning föreslås
Häktade under 18 år ska
ha rätt att vistas med
personal, eller någon
annan person, i minst fyra timmar
varje dag. Misstänkta ska som
utgångspunkt få vara häktade i
som längst sex månader, eller, om
de är under 18 år, i högst tre månader. Detta föreslår regeringen
i en proposition. Andra förslag är
att rätten ska besluta vilka slags
restriktioner åklagaren får ge en
misstänkt och att åklagaren ska
redovisa en tidsplan för förundersökningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september
2020.
Prop. 2019/20:129

SD-politiker
fick rätt i HD
En före detta riksdagsman för Sverigedemokraterna har rätt till ersättning från Sveriges Television
för att SVT visade en film han tagit
med mobilkamera. Det fastslog
Högsta domstolen i mars. Enligt
HD kan inte informationsintresset
utsläcka den rätt till ersättning för
SVT:s användning som filmaren
har enligt upphovsrättslagen. De
inskränkningar som gäller i upphovsrätten för bland annat nyhetsrapportering är utformade så
i lagen att de inte är tillämpliga på
SVT:s användning av mobilfilmen.
HD:s mål T 4412-19
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Arpi fick backa om samfundet
Advokaterna ghettofieras och
lismar för brottslingar, enligt
Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi. Ledartexten fick
dock ändras sedan Advokatsamfundets generalsekreterare
pekat på en rad fel i texten.

allvarligt har brutit mot god ad
vokatsed.
Advokatsamfundet tillskrivs
också felaktigt ett citat, att ”me
dia valt att vinkla frågor röran
de inspelningen”. I själva verket
kommer citatet från en av advo
katerna i ärendet.
Mia Edwall Insulander pekade
I ledaren, publicerad i tidningen
också på att advokaternas med
den 10 mars 2020, tar Ivar Arpi
verkan i den musikvideo som
upp en omdiskuterad musikvi
Ivar Arpi tar upp inte prövats
deo där advokater har agerat sta
av disciplinnämnden efter att
tister i en rättssal samt en ad
videon publicerats. Hon citerar
vokatbyrås inlägg på Instagram
också disciplinnämndens ordfö
där två advokater dricker whis
rande Börje Samuelsson, som i
ky, bär solglasögon och ger råd
Dagens Nyheter uttalat att
till klienter. Ivar Arpi skrev
innehållet i videon kan ”leda
bland annat att ”Advokat
till att Advokatsamfundets
samfundet tycker inte att
styrelse beslutar att frågan
något av detta är problema
Läs hela
måste lyftas igen”.
tiskt” samt att samfundet
Mia Edwall
kommit fram till att det
Insulanders
inte har skett något ”åsi
blogginlägget och bemö
bemötande
dosättande av god advo
tandet klargjorde också
på generalsekreterakatsed”.
en rad punkter, där Ivar
rens blogg,
Arpis text var missvisan
miaedwall
de. Bland annat framför
advokatsamfundets
gene
insulander.
ralsekreterare Mia Ed squarespace. de Mia Edwall Insulander
att det är missvisande att
wall Insulander bemöt
com/
använda ett fåtal advoka
te ledartexten både i sin
ters agerande som argument för
blogg och i en replik som publi
att Advokatsamfundet och hela
cerades på Svenska dagbladets
kåren inte bryr sig om god ad
webbplats.
vokatsed; att det var domstolen
Mia Edwall Insulander pekar
som upplät och godkände att
i bemötandet på flera rena fak
dess egen lokal används för in
tafel i Arpis text, bland annat att
spelning av en musikvideo, inte
de båda whiskydrickande advo
advokaterna, samt att brottmåls
katerna faktiskt tilldelats en var
advokatens arbete inte är att ”få
ning av Advokatsamfundets dis
bukt med den grova brottslig
ciplinnämnd, som fann att de,
heten” utan att företräda och ta
genom publiceringen av filmen,

Mia Edwall Insulander påpekade flera rena faktafel i Arpis text. Hon bemötte
texten både i sin blogg och i en replik på Svenska Dagbladets webbplats.

till vara klientens rättigheter vid
misstanke om brott.
mia edwall insulander avslutade
sin text: ”Ivar Arpi får gärna ha
åsikter och uppfattningar om
hur enskilda advokater agerar
vid t.ex. marknadsföring och i
andra offentliga sammanhang
men bör hålla sig till korrekta
fakta och rätt citeringar. Att ut
peka en hel yrkeskategori och
dess samfund utifrån missvis
ande beskrivningar gynnar inte

heller förtroendet för rättssys
temet.”
Sedan Mia Edwall Insulanders
bemötande publicerats togs det
felaktiga citatet bort ur texten
och uppgiften om att de whi
skydrickande advokaterna var
nats lades till. Ivar Arpi med
gav också att texten innehållit
fel. Arpi vidhöll dock sin kritik
mot de advokater som medver
kat i rapparen Z.E:s video och
mot Advokatsamfundet som or
ganisation.

Advokatsamfundet avstyrker
justitieutskottets förslag om
tillägg till den uppräkning
av omständigheter som ska
beaktas som skäl för att döma
till livstids fängelse för mord.
Tilläggen fyller ingen funktion,
anser samfundet.
Justitieutskottet föreslår i en
promemoria att två omständig
heter, som ska beaktas som skäl
12

för att döma till livstids fängel
se för mord, läggs till i uppräk
ningen i 3 kap. 1 § brottsbalken.
De omständigheter som enligt
förslaget ska läggas till i lagtex
ten är dels mord som har riktats
mot närstående, dels mord som
har utgjort ett led i en brottslig
verksamhet i organiserad form.
Advokatsamfundet avstyrker i
sitt remissvar de föreslagna til�
läggen, eftersom de enligt sam

fundet inte fyller någon funktion.
I fråga om brott mot närstående
skulle förslaget enligt Advokat
samfundets uppfattning inte få
någon effekt utöver vad lagstift
ningen ger redan i dag.
När det gäller att gärning
en utgör ett led i organiserad
brottslighet, pekar Advokatsam
fundet på att grunden för försla
get – gängkriminella personers
dödsskjutningar på öppen gata

– redan täcks av den befintliga
lydelsen av 3 kap. 1 § brottsbal
ken. Dessutom ser inte Advokat
samfundet hur en komplettering
med ytterligare omständigheter
i bestämmelsen skulle främja
möjligheterna till en nyanserad
straffmätning.
Omständigheter som särskilt
ska beaktas som skäl för att
döma till livstids fängelse
för mord (2019/20:JuU31)
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Nej till nya skäl för livstids fängelse vid mord
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Halverad ersättning för tidsspillan till
norska advokater fick stora konsekvenser
Advokaterna i Norge fick sin
ersättning för tidsspillan vid offentliga förordnanden halverad
2017. Nu visar norska justitiedepartementets utvärdering att
beslutet fick allvarliga följder.
För tre år sedan sänktes den tim
ersättning som norska advoka
ter får vid tidsspillan i samband
med offentliga uppdrag. Syftet
var att minska advokaternas re
sande och att stimulera dem att
arbeta under resorna.
En rapport från Advokatfo
reningen 2018 visade på stora
konsekvenser både för advoka

ternas intäkter och för deras vil
ja att åta sig uppdrag.
Nu har justitie- och bered
skapsdepartementet i Norge
utvärderat följderna av refor
men. Slutsatsen är även där
att arvodessänkningen har fått
stora, oförutsedda negativa ef
fekter med geografiska fördel
ningseffekter. Den har påverkat
dels vilka som åtar sig offentli
ga uppdrag, dels den regionala
tillgången på advokater.
enligt departementets rapport har
den lägre ersättningen lett till
att många advokater väljer att

minska sin reseverksamhet.
Förutsättningarna för att få ad
vokaterna att arbeta mer under
sina resor visade sig inte finnas.
Arvodessänkningen har lett till
att advokaterna undviker fysis
ka möten som kräver resor, även
om det får negativa följder för
ärendets behandling. Det finns
en tendens att advokater med
längre erfarenhet åtar sig färre
rättshjälpsuppdrag, vilket kan
påverka den lokala tillgången
på erfarna advokater med rätt
kompetens.
Källor: Advokatforeningen,
Rett24.no

Assange illa behandlad
enligt IBAHRI
International
Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI
fördömer
behandlingen av Julian
Assange i
samband
med domstolsprövningen av hans
utlämning till USA i februari.
Enligt Assanges advokater belades han med handfängsel elva
gånger och kläddes av naken för
att kroppsvisiteras två gånger.
Hans egen dokumentakt ska ha
konfiskerats efter första dagens
förhandling, och domstolen nekade honom att sitta tillsammans
med sina advokater i stället för i
en skottsäker glasbur.

Brittiska advokater
är ”nyckelpersoner”

Bergen tinghus. Norge har fortfarande 60 domstolar i första instans och en mängd regionala myndigheter, vilket gör
resor nödvändiga för många norska advokater.

FOTO, ASSANGE: DAVID G SILVERS. CC BY-SA 2.0

Så får staterna avvika från Europakonventionen
Flera av Europarådets medlemsstater utfärdar undantagslagar på grund av viruspandemin. Därför har Europarådets
generaldirektorat för mänskliga
rättigheter och rättsstaten sammanställt information om Europakonventionens artikel 15.
Artikel 15 reglerar möjligheten
att avvika från Europakonven
tionen vid nödlägen. Informatio
ADVOKATEN NR 3 • 2020

nen omfattar Europadomstolens
riktlinjer om artikel 15 – med en
ingående genomgång av dom
stolens praxis – och domstolens
faktablad om avvikelser från Eu
ropakonventionen vid nödlägen.
Europarådet påminner om
att staterna får avvika från sina
skyldigheter enligt konventio
nen bara vid nödlägen som ho
tar nationens existens. Det är
alltid förbjudet att avvika från

konventionsartiklarna om rätten
till liv, förbuden mot tortyr och
slaveri samt legalitetsprincipen i
straffrätten, liksom från tilläggs
protokollen om dödsstraffets av
skaffande och förbudet mot dub
belbestraffning.
Staterna är skyldiga att hålla
Europarådets generalsekretera
re underrättad om avvikelserna.
Europadomstolens webbplats
www.echr.coe.int

Den brittiska regeringen
har klassificerat vissa
advokater som ”nyckelpersoner” under krisen med det
nya coronaviruset. De får möjlighet att låta sina barn gå i skolan
eller få särskild barntillsyn, trots
att Storbritanniens statliga skolor
har stängts. Listan på yrkesgrupper med en nyckelfunktion i samhället omfattar bland annat dem
som är nödvändiga för att rättssystemet ska fungera. Dit hör
advokater som måste uppträda i
domstol eller som biträder personer som är frihetsberövade eller
bor på institution.

Migrationsordlista
finns nu som app
Europeiska migrationsnätverket (EMN)
har tagit fram en app
för ordlistan EMN Asylum and
Migration Glossary. Appen – EMN
Glossary – finns på App Store och
Google Play. Den innehåller drygt
460 termer inom asyl och migration, liksom nätversionen och den
tryckta versionen av EMN Glossary. Uppslagsorden och definitionerna är på engelska, medan
själva termerna finns översatta
till alla EU-språk samt norska.
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Petter Hetta kommer ursprungligen från
Umeå. I mitten av 1990-talet återvände
han till hemtrakten. Sedan 2016 ingår
Petter Hetta i Advokatsamfundets
huvudstyrelse. Han är föreslagen till
omval vid årets fullmäktigemöte.
14

ADVOKATEN NR 3 • 2020

REPORTAGE
ADVOKAT I SVERIGE

Fler unga borde
veta hur fantastiskt
advokatyrket är
Advokat Petter Hetta tycker att advokatyrket och att inte vara bosatt i
en storstad är en utmärkt kombination. Men han är bekymrad över att
många unga jurister inte verkar inse hur fantastiskt advokatyrket är.
TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

H

an kommer gående med bestäm
da och raska steg mot den så kal�
lade svampen, en betongskulptur vid
Stureplan i centrala Stockholm. Vi träffas en
regnig kväll i februari för fotograferingen när
Petter Hetta är på ett kortbesök i staden. Ad
vokat Hetta är en bild av hur många tänker
sig män från norra Sverige. Han är lång, ro
bust och har ett kraftfullt handslag.
När Petter Hetta började arbeta på advo
katbyrå i början av 1990-talet ägnade han
sig nästan uteslutande åt tvister, eftersom
det var en tid som präglades av mycket av
tvister och konkurser. 1996 flyttade han till
baka hem till Umeå och arbetade ett år på
Ackordscentralen. 1997 började Petter Hetta
på Advokatbyrån Kaiding. Hetta har arbetat
huvudsakligen med tre rättsområden: affärs
juridiska ärenden och kommersiella tvister,
obeståndsrätt och brottmål.
Det som är utmärkande för att arbeta i
Umeå är närheten till advokatkollegorna.
Petter Hetta känner till de flesta advokat
kollegorna och har träffat dem många gång
er, och han är även bekant med domarna och
åklagarna.
– De flesta som arbetar inom rättsväsendet
i Umeå känner till varandra även om man
inte umgås privat. Det är en skillnad mot att
arbeta i en storstad. I Stockholm går det inte
ADVOKATEN NR 3 • 2020

PERSONLIGT: PETTER HETTA
Familj: Fru och två vuxna barn. Frun är ekonomichef.
Bor: I villa.
Kör: Volvo V90 Cross Country.
Favoritapp: Storytel.
Favoritplats: En vacker alptopp på sommaren.
Läser just nu: Anders Jallai, Spinndoktorn.
Hobby: Se på idrott.
Talang eller dold talang: ”Måste man ha det?
Talang, det har man när man är ung!”

att hålla reda på alla advokater, men i Umeå
går det utmärkt även om det är ganska gott
om advokater i Umeå också, konstaterar han.
Umeå är en kommun med en positiv ut
veckling. Och efterfrågan på advokattjänster
har utvecklats bra, inte minst inom affärsju
ridiken, enligt Hetta. I dag har hans kontor
i Umeå fyra–fem advokater som nästan ute
slutande arbetar med affärsjuridik. Byrån ar
betar med i stort sett alla rättsområden, med
undantag för skatterätt.
– En påtaglig förändring är att företagen
har börjat köpa affärsjuridiska tjänster lokalt
i stället för att vända sig till Stockholm som
det var tidigare, säger Petter Hetta och berät
tar att under 1990-talet var de affärsjuridiskt
inriktade advokaterna i Umeå översköljda
av obeståndet som rått i början av 1990-ta

let. Därför hade advokaterna inte haft tid att
ägna sig särskilt mycket åt vanlig affärsju
ridik. Men sedan länge är bilden en annan.
Trots att byrån är verksam på landsorten i
små och medelstora städer så har Advokat
byrån Kaidings affärsstrategi varit att styra
från att medarbetarna var generalister till
att ha tydligt specialiserade advokater och
biträdande jurister.
– Det gör att vi kan hålla hög kvalitet inom
våra specialområden. Vi håller en hög kom
petens på individnivå och vi arbetar över
kontorsgränserna där rättsområdena är små
och man måste ha ett större geografiskt upp
tagningsområde för att kunna bli specialist.
ARBETSOMRÅDE
Petter Hetta arbetar huvudsakligen i Umeå,
Stockholm, Skellefteå och Lycksele. Dom
sagorna i norra Sverige är betydligt större
i norra Sverige än i södra. Som en följd av
tingsrättssammanslagningar och EMR-refor
men har resorna blivit färre, konstaterar han.
Men det förekommer att Petter Hetta får resa
till Härnösand, 20 mil bort. Fast mest påtag
liga är de stora domsagorna för brottmåls
advokaterna, där det kan bli betydande re
sor till exempel för polisförhör. Tidskriften
Advokaten, nr 2 2017, har tidigare rapporterat
om att i delar av Sverige, särskilt i inlandet i

»
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norra Sverige, finns endast ett fåtal advoka
ter eller så är de helt utan. Den situationen
råder inte i Umeå. Tillgången på advokater
är ganska god, anser Petter Hetta.
– I Umeå finns det fullt tillräckligt med ad
vokater i rätt ålder för att klara försörjning
en. Det gäller även i Skellefteå där det ock
så skett en generationsväxling. I inlandet är
det svårare, säger Petter Hetta som berättar
att det under en period nästan helt sakna
des advokater i Lycksele domsaga. Fast nu
är situationen bättre. De advokater som är
bosatta i domsagan har prioriterats av dom
stolen för att ”ett friskt advokatväsende ska
kunna bibehållas”.
– Det är en utmaning för hela rättssamhäl
let att se till att det finns förutsättningar för
advokater även i inlandet att kunna försörja
sig och verka där, kommenterar han.
KONKURRENSEN
Enligt Petter Hetta råder det en god balans
mellan efterfrågan och utbud i Umeå på alla
rättsområden med undantag för brottmål, där
det råder en viss överetablering. Advokater
na i Umeå möter även konkurrens från andra
juristkonsulter, framför allt Familjens jurist.
– De dyker upp som målsägandebiträde,
särskild företrädare för barn och i vårdnads
tvister. De tar en bra del av marknaden. Den
här konkurrensen är här för att stanna, av
allt att döma, säger Petter Hetta som kritiskt
konstaterar att domstolarna inte tycks göra
skillnad mellan advokater och andra jurister
när de väljer biträden.
– Vi har påtalat skillnaderna för domsto
larna mellan att vara jurist och advokat, sä
ger Hetta och nämner de etiska reglerna, den
lagstadgade sekretessen och lojalitetsplikten
som är helt annorlunda för advokater jäm
fört med andra juristyrken.
LÖNSAMHET
Lönsamheten för Kaidings advokatbyrå i
Umeå är generellt sett bra. Eftersom byrån
arbetar med i stort sett alla rättsområden,
utom skatterätt, så finns det alltid vissa om
råden som är mer aktuella än andra. På så
sätt lyckas byrån hålla en hög och jämn om
sättning och på senare år en bra resultatnivå.
Liksom många andra advokater är Petter
Hetta kritisk till dagens timkostnadsnorm.
– Timkostnadsnormen är för låg sett till
förutsättningarna, säger Hetta och tillägger
att det i brottmålsärenden inte sällan blir
mycket ställtid, lite förhandlingstid och tids
spillan, som inte ingår i taxan i taxemålen.
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– Man får lära känna duktiga och inspire
– Den som uteslutande arbetar med för
rande advokater från hela Sverige och ut
ordnandejuridiken har det kämpigt. Kan man
landet och lära sig om deras
inte upprätthålla en bra nivå på
förutsättningar och erfarenhe
timkostnadsnormen så kommer
ter. Man får ett bra kontaktnät
det inte att finnas advokater som
”DET ÄR EN
om man skulle behöva hjälp att
kan försörja sig på den på sikt.
UTMANING
hitta en advokat i till exempel
Hetta konstaterar att poli
FÖR HELA
Tyskland eller England. Det är
tikernas vilja till en förändrad
RÄTTSockså roligt.
timkostnadsnorm är högst be
Att delta i remissarbetet gör
gränsad. Till bilden hör att tim
SAMHÄLLET
också att Hetta måste sätta sig in
kostnadsnormen gjordes om för
ATT SE TILL ATT
i rättsområden som han annars
ett par år sedan. Ett faktum som
DET FINNS
inte skulle ha kommit i kontakt
knappast förbättrat situationen.
FÖRUTSÄTTmed, även om styrelseledamö
terna som huvudregel har kopp
ATT ARBETA FÖR SAMFUNDET
NINGAR FÖR
ling till de områden som man
Sedan år 2016 sitter Petter Hetta
ADVOKATER
arbetar med.
i Advokatsamfundets huvudsty
ÄVEN I INLANDET
– Framför allt får man sätta sig
relse. Till årets fullmäktigemöte
är han föreslagen för omval. Het
ATT KUNNA FÖR- in i vad som kommer att hända
inom olika rättsområden. Det är
ta uppskattar att han lägger ner
SÖRJA SIG OCH
oerhört lärorikt, säger han.
cirka två–tre dagar per månad
VERKA DÄR.”
på arbetet för samfundet. För att
VIKTIG FRAMTIDSFRÅGA
hinna med får Petter ta till kväl
Advokatyrkets attraktionskraft i dag är inte
lar och annan ledig tid. Ändå tycker han att
lika stark som för femton år sedan eller på
samfundsarbetet ger honom mycket tillbaka:
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På fritiden är Petter Hetta gärna ute
med hunden, en lagotto romagnolo.
Annars ser han gärna på idrott,
framför allt fotboll och ishockey.

– Jag skulle inte vilja ha något annat ju
ristarbete. Det är ett omväxlande och roligt
arbete att vara advokat. Jag har haft stort ut
byte av mitt yrkesval.
När trivs du som bäst i ditt arbete?
– Det absolut bästa med att vara advokat
är att vara i rättssalen. Det är där det hän
der. Det är där argumentationen och den
juridiska processen ställs på sin spets. Det
finns ett tävlingsmoment i det. Ibland vin
ner man, ibland förlorar man. När man är
brottmålsadvokat förlorar ju klienten ofta,
men då handlar det om att känna att man
har gjort ett bra arbete i den situationen och
argumenterat på ett bra sätt.
Vad är det svåraste med att vara advokat?
Petter Hetta tystnar och funderar en lång
stund innan han eftertänksamt tar till orda:
– De gånger man kan känna besvikelse
över arbetet är de gånger man inte får en
fungerande relation med sin klient av olika
skäl. Man når inte varandra på ett bra sätt.
– Sedan är det inte roligt när det inte går
bra för ens klient. Det är ju domstolen i
slutänden som avgör hur det ska gå och det
måste man acceptera. Men när man miss
lyckas i relationen till klienten, vilket kan
hända, då är det inte roligt.

få unga som sätter advokatyrket så högt som
mitten av 1990-talet då jag började på advo
jag tycker att de borde.
katbyrå, enligt Petter Hetta.
– Visserligen väljer många
Borde Advokatsamfundet öka sitt
jurister fortfarande advokatyr
engagemang bland unga jurister?
ket, men vi får inte lika många
”DET ÄR OER– I vart fall borde samfundet
som vill konkurrera om tjäns
HÖRT VIKTIGT
undersöka på vilket sätt advokat
terna på byrån som tidigare, sä
ATT NÅ FRAM
yrket kan marknadsföras på ett
ger Hetta som konstaterar att
TILL DE UNGA
bättre sätt. Och hur man kan nå
tidigare var det vanligt med sö
kande från både domstols- och
JURISTSTUDEN- fram och förmedla att det här är
ett fantastiskt bra yrkesval.
åklagarsidan. Det har blivit mer
TERNA OM HUR
ovanligt.
BRA ADVOKAT
DET BÄSTA MED YRKET
– De som vill arbeta som ad
YRKET ÄR. DET
Att Petter Hetta blev advokat
vokater kommer inte sällan di
berodde till stor del på slum
rekt från juristprogrammet, sä
ÄR ALLT FÖR FÅ
pen, menar Hetta. I hans familj
ger Petter Hetta och tillägger
UNGA SOM SÄTfanns inte någon juristtradition.
med stor tydlighet:
TER ADVOKAHettas svåger som läste juridik
– Det är den viktigaste frå
gan av alla för Advokatsamfun
TYRKET SÅ HÖGT (och så småningom blev advo
det. Att föra fram vilket bra ju
SOM JAG TYCKER kat) inspirerade honom att läsa
samma ämne. Petter Hetta bör
ristyrke det är att vara advokat.
ATT DE BORDE”
jade läsa i Umeå för att sedan ta
Det är en utmaning för hela ad
examen i Uppsala.
vokatkåren. Det är oerhört vik
Och det är utan tvekan han rekommende
tigt att nå fram till de unga juriststudenterna
rar advokatyrket till den som är ung i dag.
om hur bra advokatyrket är. Det är allt för
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ARBETET
Petter Hetta arbetar ofta cirka 40–50 timmar
per vecka. Men det har inte alltid varit så,
fast eftersom barnen är utflugna kan han ar
beta på det viset numer när det behövs. Att
få advokatyrket att gå ihop med familjelivet
under småbarnsåren gick bra, tycker han.
– En fördel med att arbeta på en mindre
ort jämfört med i en storstad är att det är
lättare att ta sig hem för att ta hand om ett
sjukt barn om det tar 5 minuter i stället för
55. Det är också lättare att dela upp och ord
na med sin partner hur bördorna ska förde
las när det blir vab-tider. Och när det blir
längre sjukperioder underlättar det om det
finns mor- och farföräldrar som kan hjälpa
till och avlasta.
Hetta anser att han har en bra balans i li
vet.
– Jag hinner med det jag vill, i och vid si
dan av arbetet. Jag har intressanta arbets
uppgifter. Delvis har balansen att göra med
att det är bra att vara verksam som advokat
på en mindre ort, även om Umeå inte är en
småstad. Men närheten till allt underlättar,
konstaterar Petter Hetta. ¶
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Advokater
med livet
som insats
I Filippinerna arbetar advokater med livet som insats.
Sedan Rodrigo Duterte blev president i juli 2016 har
48 advokater och andra jurister mördats.

K

lockan tjugo över tio på kvällen, den
6 november 2018, stod människo
rättsadvokaten Ben Ramos utanför
en butik i staden Kabankalan på ön Negros
i Filippinerna. Han småpratade med affärs
ägaren när en motorcykel med två maske
rade män stannade på gatan. En av männen
ropade Bens namn. När Ben vände sig om
sköts han med två skott och ramlade blödan

Katherine A. Panguban är människorättsadvokat
på National Union of Peoples’ Lawyers. Katherine har fått ta emot fler dödshot än vad hon kan
räkna till på sociala medier och meddelanden på
mobiltelefonen.
18

de ihop på trottoaren. Motorcykeln körde
iväg, men vände efter några meter.
– Ben sparkade mot motorcykeln, men då
blev han skjuten igen. När jag kom till sjuk
huset var Ben redan död, säger hans änka
Clarissa Ramos.
Ben är en av 48 jurister, varav minst 30 var
advokater, som har mördats sedan Rodrigo
Duterte blev Filippinernas president den
30 juni 2016. Vi träffar Clarissa på ett bonde
kooperativ i utkanterna av byn Prosantolan
på Negros. Hon är verkställande chef i orga
nisationen Paghida-et sa Kauswagan Deve
lopment Group, Inc. (PDG) som ger juridisk
hjälp till jordlösa bönder. Även hennes man
var engagerad i PDG. Negros är infekterat av
markkonflikter mellan stora jordägare och
jordlösa bönder. Ben representerade otaliga
jordlösa bönder i domstolarna.
– Ben vann nästan alltid målen och det gil
lade givetvis inte jordägarna. Hans framgång
ar i rättssalarna fick andra bönder och lantar
betare att inse att det var möjligt att vinna om
de organiserade sig, berättar Clarissa.
27 000 DÖDADE
Ben började få dödshot redan 2006, men de
intensifierades efter att Duterte blev presi

dent (30 juni 2016). Han inledde sitt presi
dentskap med att starta ett krig mot droger.
Han uppmanade säkerhetsstyrkor och all
mänhet att döda knarklangare. Enligt Kom
missionen för mänskliga rättigheter i Filip
pinerna har minst 27 000 personer dödats
sedan dess. Polisen uppger att antalet är cir
ka 6 500 personer och att de har dödats då
de gjort motstånd vid polisingripanden. I de
cember 2017 intensifierade presidenten även
kriget mot kommunistgerillan New People’s
Army (NPA) som är den väpnade grenen av
det filippinska kommunistpartiet CPP. NPA
har fört en väpnad kamp mot regeringen se
dan 1969. Säkerhetsstyrkor fick fria händer
att slå till mot misstänkta kommunister. I
praktiken har det inneburit att alla som är
involverade i arbeten relaterade till mänsk
ADVOKATEN NR 3 • 2020
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Clarissa Ramos, änka till
den mördade människorättsadvokaten Ben Ramos.
Hon är verkställande chef i
organisationen Paghida-et
sa Kauswagan Development
Group, Inc. (PDG) som bland
annat ger juridisk hjälp till
jordlösa bönder. Här under
ett möte med bönder i utkanten av byn Prosantolan.

liga rättigheter riskerar att bli rödmärkta, det
vill säga utpekade som gerillasympatisörer.
– 2018 spreds listor med bilder och namn
på gerillasympatisörer. Både jag och Ben
fanns med på listorna, säger Clarissa.
Endast några dagar efter att Ben hade mör
dats uttalade sig en mordutredare i medier.
– Han sa att Ben troligen hade mördats av
en klient eller att mordet var relaterat till ha
sardspel. Ben sysslade inte med hasardspel,
säger hon upprört.
Fallet är inte nedlagt, men utredningen
står still.
FRITT FRAM ATT DÖDA
Ben Ramos var även en av grundarna till
advokatgruppen National Union of Peop
les’ Lawyers (NUPL) som verkar på ett 40ADVOKATEN NR 3 • 2020

tal platser i Filippinerna. På NUPL:s kontor
i huvudstaden Manila träffar vi advokaten
Katherine A. Panguban. Hon berättar att kli
enterna är människorättsorganisationer och
att NUPL endast accepterar fall via dem.
Människorättsadvokater har alltid varit i
skottlinjen i Filippinerna.
– Vad som är annorlunda nu är att vi har
en president som offentligt ger klartecken
till militären att döda alla som går emot re
geringen, säger hon.
I december 2016 hotade Duterte att döda
människorättsförsvarare. Han anklagade
dem för att främja droganvändande. Cirka
en månad senare hotade han att inkludera
advokater, som försvarade misstänkta nar
kotikabrottslingar, i kriget mot droger. Sä
kerhetstjänsten utmålar NUPL som ter

roristadvokater och dess klienter som
kommunistfrontorganisationer. Majoriteten
av de mördade advokaterna jobbade med fall
som rörde mänskliga rättigheter, markför
svar eller narkotika.
– Morden har en direkt anknytning till
deras arbete som advokater. Dessutom har
minst fem advokater utsatts för mordförsök.
Sedan har vi alla dödshot och rödmärkning
ar, suckar hon.
FABRICERADE ANKLAGELSER
Ingen har gripits eller åtalats för morden.
Katherine menar att straffrihet råder, även
för dem som ligger bakom morden på andra
rödmärkta personer och misstänkta narko
tikabrottslingar.
– Det finns stora brister i polisens utred

»
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Drogmissbruket är utbrett i många av Manilas fattiga områden. När Rodrigo Duterte svors in som president 2016 lovade
han att starta ett skoningslöst krig mot drogerna. Hittills har kriget kostat närmare 30 000 människor livet genom vad
som beskrivs som utomrättsliga avrättningar.

”JAG ÄR RÄDD.
DET ÄR EN
NORMAL
MÄNSKLIG
REAKTION,
MEN JAG
KLARAR INTE
AV ATT PASSIVT
BETRAKTA VAD
SOM HÄNDER.
JAG HAR ALDRIG
ÖVERVÄGT
ATT SÖKA ETT
ANNAT ARBETE.”
katherine a. panguban
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Utanför National Union of Peoples’ Lawyers
(NUPL) kontor i Manila hänger en skylt med texten: Hej, vi har varken vapen eller bomber här.

Advokaten Neri Colmenares håller en föreläsning om hur landets
nya antiterrorlagstiftning kan påverka invånarna. Han var tidigare
president för NUPL och sitter nu i dess styrelse.

ningar och tillvaratagande av bevis. Vittnena
är rädda att gärningsmännen ska hämnas på
dem om de vittnar. De riskerar antingen att
mördas eller bli åtalade på falska grunder.
Vi advokater är inte förskonade, säger hon.
I oktober 2018 anmäldes Katherine och
Ben Ramos för kidnappning då de jobbade
med ett fall på Negros där nio sockerrörs
arbetare, som var medlemmar i rödmärkta
Nationella federationen för sockerrörsar
betare, hade mördats. Mamman till ett barn
som överlevde massakern bad NUPL att ta
hand om det.
– För att undvika att barnet hamnade i po
lisförvar tog jag hand om det. Då anmälde
någon oss för kidnappning. Ett par dagar se
nare mördades Ben och fallet lades ned, sä
ger hon.
Katherine har fått ta emot flera dödshot,
framför allt på sociala medier.
– Jag är rädd. Det är en normal mänsklig
reaktion, men jag klarar inte av att passivt

betrakta vad som händer. Jag har aldrig över
vägt att söka ett annat arbete, säger hon.
IMMUNITET
Advokat Neri Colmenares är styrelsemed
lem och före detta ordförande i NUPL.
Han känner inte till någon advokat som
har lämnat yrket på grund av hotbilden.
– Men många advokater vill inte längre
ta sig an fall som är relaterade till droger,

Katherine A. Panguban (till vänster)

mänskliga rättigheter eller polisövergrepp,
säger Neri Colmenares.
Han menar att det filippinska rättssys
temet är oförmöget att utreda och stoppa
morden på jurister. Av flera anledningar. Han
hyser inga tvivel om att någon annan än re
geringen och militären ligger bakom.
– Innan offren mördades hade de attacke
rats verbalt av myndigheter och armén. Gär
ningsmännens mod är förbluffande. Morden

109 MILJONER INVÅNARE
Filippinerna utgörs av 7 107 öar varav cirka 900 är bebodda.
Landet har 109 miljoner invånare varav 92 procent är kristna.
Filippinerna var under spanskt styre från 1565 till 1898. Därefter blev det
en amerikansk koloni. Från 1941 till 1945 ockuperades landet av Japan.
Den 4 juli 1946 erkändes Filippinerna som självständig stat.
l Rättsväsendets högsta instans är Högsta domstolen. Den har en ordförande och 14 övriga domare.
Alla utses av presidenten på förslag av ett rättsligt råd.
l L andets rättssystem är baserat på det amerikanska. Islamsk familjelagstiftning gäller bland muslimska minoriteter i södra Filippinerna. 10–20 procent av befolkningen är urfolk som har särskilda
familje- och egendomslagar som bland annat baseras på sedvane- och fädernelandsrätt.
l Det filippinska advokatsamfundet, Integrated Bar of the Philippines, har cirka 40 000 medlemmar.
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tillsammans med kollegan Rea S. Peñol på NUPL:s kontor i huvudstaden Manila.

sker i dagsljus på folkfyllda platser med
många vittnen. Förövarna är inte det mins
ta rädda för att gripas av polisen och ingen
vågar vittna. Därefter blir det inga utredning
ar alls eller så misslyckas de. Jag kallar det
för ett totalt ointresse. Bara regeringen kan
ligga bakom detta, hävdar Neri Colmenares.
Dessutom är det självaste presidenten som
hotar advokater. Filippinerna är en republik
där presidenten både är statschef, regerings
chef och militär överbefälhavare.
– Självklart är det olagligt att mordhota
folk, men presidenten har immunitet, sä
ger han.
INTERNATIONELLA REAKTIONER
Våren 2019 gick NUPL till Högsta domsto
len och begärde en så kallad amparokungö
relse, vilket är ett rättsmedel tillgängligt för
personer vars liv, frihet och säkerhet kränks
eller är i fara. Man begärde även ett tillfäl
ligt förbud för presidenten och säkerhets
ADVOKATEN NR 3 • 2020

styrkorna att hota och skada advokaternas
liv och säkerhet.
– Men fallet lades ned. Högsta domstolen
ansåg inte att det fanns hot mot våra liv, fri
het och säkerhet. Den menade att det heller
inte existerade några identifierbara personer
som hotade oss och att rödmärkning inte var
ett hot, säger Neri Colmenares.
Han är kritisk till beslutet.
– Vi menar att rödmärkning, eller narkoti
kamärkning, av advokater inte ska tas med en
klackspark. De blir ju avrättade, säger han.
Nu förbereder NUPL olika mål inför att
Dutertes mandat går ut 2022. Såväl det filip
pinska advokatsamfundet (Integrated Bar of
the Philippines) som International Bar As
sociation har fördömt morden på advoka
ter. I februari 2018 inledde Internationella
brottsmålsdomstolen (ICC) en förundersök
ning mot presidenten om brott mot mänsk
ligheten i kriget mot droger. En månad sena
re lämnade Filippinerna ICC. Den 11 juli 2019

röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter
igenom en resolution om att FN:s människo
rättsorgan, OHCHR, ska ta fram en rapport
om människorättssituationen i Filippinerna.
Duterte har sagt att inga utredare från FN
kommer att släppas in i landet och att ICC
inte har domsrätt över honom. Romstadgans
artikel 127 stipulerar emellertid att även om
en stat lämnar ICC så ska det inte ”på något
sätt inverka på den fortsatta behandlingen
av någon fråga som var under behandling
av Domstolen före den dag då det (frånträ
det) trädde i kraft”. Förundersökning beräk
nas vara klar under 2020. Det är dock föga
troligt att Duterte kommer att infinna sig i
Haag om han åtalas.
– Även om inte presidenten bryr sig om
ICC och FN så finns det andra i regeringen
som gör det, till exempel på Handelsminis
teriet. Internationella åtgärder och uttalan
den är viktiga. Det kan förhindra nya mord,
säger han. ¶
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På vems bekostnad
nazister sprida

1. Europadomstolens avgörande
Kaarahmed mot
Bulgarien, 2015,
och ECRI, General
policy recommendation No. 7 on
national legislation
to combat racism
and racial discrimination.
2. ICERD artikel 4,
och General
recommendation
No. 35: Combating
racist hate speech
(2013).
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i skrivande stund väntas den så kallade NMR-rättegången
inledas i Hovrätten för Västra Sverige den 14 april. Flera
personer i den nazistiska organisationen Nordiska Mot
ståndsrörelsen står åtalade för att bland annat ha gjort
sig skyldiga till hets mot folkgrupp i samband med en
demonstration i Göteborg 2017.
Civil Rights Defenders arbetar sedan flera år med att
bevaka hur Sverige lever upp till internationella åtagan
den om mänskliga rättigheter, bland annat när det gäl
ler att bekämpa hatbrott och andra rasistiska aktiviteter.
Som ett led i detta arbete överklagade vi NMR:s tillstånd
att demonstrera i Göteborg. Organisationen tilläts att ge
nomföra demonstrationen, men färdvägen blev avsevärt
kortad och ändrad. Efter demonstrationen polisanmälde
vi även flera av NMR-anhängarna eftersom vi menar att
organisationens uttryck för nazism under demonstratio
nen – deras symboler, fanor, kläder och slagord – sam
mantaget utgjorde hets mot folkgrupp och alltså gick
längre än vad yttrandefriheten tillåter.
Domen från Göteborgs tingsrätt kom i oktober 2019 –
samtliga åtalade friades från anklagelserna om hets mot
folkgrupp. Även om Civil Rights Defenders hade hop
pats på fällande dom kom tingsrättens beslut inte som
en överraskning. Yttrandefriheten och den därtill knutna
mötes- och demonstrationsfriheten är grundläggande
mänskliga rättigheter som erkänns i flera internationella
konventioner, och i Sverige åtnjuter yttrandefriheten av
tradition ett särskilt starkt grundlagsskydd. Därtill tol
kas lagen om hets mot folkgrupp snävt av rättsvårdande
myndigheter.
yttrandefriheten har – och bör ha – ett starkt skydd. Samti
digt är det viktigt att ställa sig frågan på vems bekostnad
som organisationer som NMR tillåts sprida sin hatpro
paganda. Var drar vi gränsen för när någons yttrandefri
het inskränker någon annans fri- och rättigheter?
Civil Rights Defenders verkar för att alla ska kunna åt
njuta sina rättigheter på lika villkor, vilket är en grund
läggande princip i internationell rätt. Redan 1789 i den
franska deklarationen om människans och medborga
rens rättigheter uttrycktes att: ”utövandet av de naturliga

JOHN STAUFFER
Yttrandefriheten har – och bör ha
– ett starkt skydd. Samtidigt är
det viktigt att ställa sig frågan var
gränsen går för när någons yttrandefrihet övergår i att begränsa
någon annans fri- och rättigheter.
Det skriver John Stauffer, chefsjurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, i
sin gästkrönika. John Stauffer har
tidigare arbetat för bland andra
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen samt för organisationen OSSE i
Bosnien och Hercegovina, där han var chef för avdelningen för mänskliga rättigheter.

rättigheterna för varje person har […] inga andra begränsningar än de som försäkrar andra medlemmar av samhället om samma rättigheter”. Principen att den enas rätt
slutar där den andras rätt börjar är viktig att upprätthål
la för att människorättsskyddet inte ska urholkas i prak
tiken. Europakonventionen gör detta genom artikel 17,
som stadgar förbud mot missbruk av rättigheter. Det har
även betonats av flera internationella organ, däribland
Europadomstolen och Europarådet, att stater har en
skyldighet att vidta effektiva åtgärder för att förhindra
att en grupps rättigheter utövas på bekostnad av andras
rättigheter.1
Sverige har ratificerat FN:s rasdiskrimineringskon
vention och har därmed ett ansvar att effektivt bekämpa
rasism och hatbrott. Hets mot folkgrupp ska förbjudas
liksom propagandaaktiviteter som syftar till att sprida
rasistiska idéer.2 Det finns alltså en skyldighet för Sveri
ge att ha tydliga begränsningar både vad gäller yttrandeoch demonstrationsfriheten.
De senaste åren har högerextrema aktiviteter ökat i
Sverige, såväl på nätet som på offentliga platser. Siffran
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tillåts
sin hatpropaganda?
för antalet hatbrott är fortsatt hög – mörkertalet likaså.
Trots det leder endast mycket få fall till åtal och fällande
dom.
I dag leder högerextremismens framfart också till att
opinionsbildare som engagerar sig i frågor som jäm
ställdhet, diskriminering, migration och rasism expo
neras för hot och hat och att utrymmet för det demo
kratiska samtalet krymper. 2019 släppte Civil Rights
Defenders rapporten ”När samhället tystnar” som be
skriver hur opinionsbildare tystas på grund av sitt arbe
te för demokrati och mänskliga rättigheter. Rädslan och
utsattheten leder inte sällan till självcensur. Opinionsbil
dare som intervjuats för rapporten berättar att de und
viker att arbeta med vissa sakfrågor utifrån kalkylerade
säkerhetsrisker och att de till och med valt bort känsliga
ämnen, som antirasism, eftersom det personliga priset
blir för högt. Det är en allvarlig och oroande utveckling
också för vår demokrati.
Denna utveckling drivs på av flera organisationer och
rörelser, bland annat NMR med det våldskapital som
organisationen har. Listan kan göras lång över hur civil
samhället och särskilt vissa grupper tvingas anpassa och
förhålla sig till NMR:s aktiviteter på sätt som innebär att
de inte kan utnyttja sina grundläggande fri- och rättig
heter. Inför 2019 års Almedalsvecka ställde till exempel
RFSL in sitt deltagande på grund av hot och hat från na
zisterna.
civil rights defenders menar att Sverige mer effektivt behö
ver motverka rasistiska aktiviteter. Det är vi inte ensam
ma om – Sverige har återkommande fått internationell
kritik för brister i arbetet. Så sent som i slutet av januari
i år riktade FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève
återigen allvarlig kritik mot Sverige inom ramen för den
allmänna ländergranskningen (UPR). FN:s medlems
länder pekade i ett stort antal rekommendationer på att
bekämpningen av rasism och hatbrott måste stärkas och
att Sverige måste arbeta mer effektivt för att motverka
spridningen av hatpropaganda.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder sedan förra
gången Sverige granskades av FN, 2015. Större resur
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ser har lagts på polisens hatbrottsarbete, och två utred
ningar har tillsatts för att titta på frågan om rasistiska
symboler och förbud mot rasistiska organisationer. Vi
välkomnar regeringens åtgärder, men menar att den par
lamentariska kommitté som ansvarar för att utreda frå
gan om organisationsförbud borde få ett vidgat mandat:
att bredare undersöka behovet av lagändringar för att ef
fektivare bekämpa hatbrott samt att utreda möjligheten
att neka demonstrationstillstånd för sammankomster
som syftar till att sprida hat och rasistiska ideologier. Än
återstår mycket att göra då rasismen tar allt större plats
i samhället.
i vår polisanmälan mot NMR-anhängarna efter demonstra
tionen i Göteborg 2017 argumenterar vi för att myndig
heterna behöver tillämpa en bredare tolkning av brottet
hets mot folkgrupp, som är relevant även i dag och inne
bär att nutida uttryck för nazism omfattas. Vi menar att
lagstiftningen tolkas alltför snävt när endast nazistiska
uttryck och symboler som har en koppling till 30- och
40-talen, till exempel hakkors och hitlerhälsningar, an
ses strida mot lagen. Vår anmälan ledde till att 15 nazis
ter åtalades för hets mot folkgrupp och åklagaren gick
på vår linje i sin argumentation. Om de frikänns även i
hovrätten innebär det att den hatbrottslagstiftning Sve
rige har inte effektivt motverkar rasistiska aktiviteter
och att den behöver stärkas.
NMR:s och andra rasistiska organisationers aktivite
ter sker på bekostnad av andras mänskliga rättigheter
och skrämmer såväl organisationer som individer till
tystnad. Handlingarna går rimligen bortom vad yttran
de- och demonstrationsfriheten är avsedda att skydda.
Konsekvenserna för samhället är allvarliga och rättsvår
dande myndigheter behöver därför lagföra och beivra
dessa handlingar samtidigt som ytterligare insatser be
hövs för att garantera grundläggande fri- och rättigheter.

KORT OM NMR
NMR är en nationalsocialistisk
organisation
med en tydlig
våldsideologi
grundad på en
antidemokratisk
ideologi som
uppmanar till
våld mot bland
annat etniska
minoriteter och
som i modern
tid lett till förföljelse och Förintelsen.

John Stauffer
Chefsjurist, Civil Rights Defenders
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Juristpaketet
– för dig som jobbar på byrå
Juristpaketet är framtaget för er som jobbar på byrå och behöver en flexibel
lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov. Paketet ger
varje användare tillgång till JP Rättsfallsnet, JP Juridiskt bibliotek och upp till tre
valfria informationstjänster.
Läs mer på www.jpinfonet.se/juristpaketet

JP Rättsfallsnet
JP Rättsfallsnet är Sveriges mest omfattande samling av domar
och innehåller i dag över två miljoner domar. Tjänsten bevakar alla
nya avgöranden från samtliga förvaltningsdomstolar och allmänna
domstolar, och innehåller även äldre domar och beslut.

JP Juridiskt bibliotek
I JP Juridiskt bibliotek länkar vi samman Sveriges lagar – paragraf
för paragraf – med alla relevanta förarbeten ända tillbaka till
1700-talet. Här hittar du aldrig tidigare digitaliserat grundmaterial,
kommenterat av experter, samtidigt som tjänsten uppdateras
dagligen med de senaste ändrings-SFS:erna. Allt ett länkklick bort.

Informationstjänster
Vi erbjuder över 20 nischade rättsdatabaser med heltäckande
bevakning inom respektive område. Tjänsterna är kompletta
med rättskällor, vägledande dokument, ca 2 500 fördjupande
analyser och 23 000 referat, checklistor och mycket mer. Alltid
kvalitetsgranskat av specialiserade jurister.

Pris: 549 kr/jurist och månad.

Alternativet.

JP Infonet

Tillgängliggör juridisk information
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FOKUS: ACCESS TO JUSTICE

Rättshjälpen – från
jämlikhetsprojekt
till soppköksmodell
I rättssalen ställs den enskilda människan mot
en statlig myndighet, småföretagaren mot jätte
företaget, låginkomsttagaren mot miljonären och
den processvane mot nybörjaren i rättsliga frågor.
Samtidigt står i dag många utan ekonomisk
möjlighet att anlita en advokat, när rättshjälpen
urholkas och rättsskyddet är fullt av undantag.
En forskare går så långt som att kalla systemet
för en soppköksmodell, och advokater ifrågasätter
nu om alla verkligen är lika inför lagen.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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Sebastian Wejedal.
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Det finns, berättar Wejedal, en ganska omfattande
alans mellan parterna i en rätts
forskning i de anglosaxiska länderna kring vad som
sak är en grundsten i en rätt
kallas ”lawyer advantage”, översatt ungefär advokat
vis rättegång. Samtidigt är
fördel. Resultaten visar ett tydligt samband mellan fö
verkligheten sällan så ba
rekomsten av en advokat och framgång i rättssaken.
lanserad som idealbilden.
– Det finns metastudier som omfattar flera tusen un
I rättssalen ställs den en
derliggande studier eller mål som visar att det går un
skilda människan mot en
gefär 500 procent bättre för dem som har advokat, sä
statlig myndighet, små
ger Sebastian Wejedal.
företagaren mot jättefö
Han understryker dock att den mesta forskningen
retaget, låginkomsttaga
bara kan visa ett samband mellan advokat och fram
ren mot miljonären och den
gång, inte att advokaten faktiskt orsakat framgången.
processvane mot nybörjaren i
Det kan alltså vara så att advokater främst tar sig an
rättsliga frågor.
ärenden där de har goda förutsättningar att vinna. Te
Det rättsliga biträdet, en advokat el
sen att en advokat kan bidra till framgång får dock ock
ler annan juridiskt kunnig som kan föra den svagares
så stöd av vissa kausalitetsstudier.
och mer ovanes talan, är många gånger den som skapar
Sebastian Wejedal pekar också på forskning som vi
en acceptabel balans i processen.
sat att aktörer som återkommande uppträder i rätts
Just tanken på balans och likhet inför lagen var cen
salen, ”repeat player litigants”, har ett stort försprång
tral när Sveriges rättshjälpslag kom till på 1970-talet. I
framför aktörer som bara framträder
propositionen skrev regeringen bland
inför rätten någon enstaka gång, ”one
annat: ”Flertalet vanliga inkomstta
shot litigants”.
gare, för vilka en rättegång innebär
avsevärda ekonomiska påfrestning
FRÅN JÄMLIKHET TILL SOPPKÖK
ar, är helt utestängda från rättshjälp.
Mycket tyder alltså på att ett juridiskt
Det sagda innebär att den för ett rätts
”Det finns metastudier biträde ökar chanserna att lyckas i en
samhälle centrala principen om allas
rättslig tvist. Samtidigt omfattas en
likhet inför lagen inte upprätthålls i
som omfattar flera
allt mindre andel av befolkningen av
full utsträckning.”
tusen underliggande
den statliga rättshjälpen.
Tanken om likhet inför lagen be
studier eller mål
Siffrorna talar sitt tydliga språk.
står förstås. Men för att få en advo
För samtidigt som anslagen till rätts
kat vid sin sida i förhandlingssalen el
som visar att det går
väsendet under ett antal år vuxit
ler rättssalen måste den enskilde och
ungefär 500 procent
stadigt har kostnaden för rättshjälp
småföretagaren i dag många gånger
bättre för dem
krympt från 274 miljoner kronor år
ha en rejäl slant på banken, eftersom
som har advokat.”
2015 till 248 miljoner kronor år 2018.
både rättshjälpen och det rättsskydd
2019 ökade dock siffran igen till
som ingår i hemförsäkringen har en
sebastian wejedal
272 miljoner kronor, en ökning som
rad begränsningar.
i sin helhet kunde hänföras till att
domstolarna fick hantera allt fler vårdnadsmål.
ADVOKAT GER FÖRDEL
Att utgifterna för rättshjälp under ett antal år minskat
– Om du inte har ganska mycket pengar undanstoppade
är knappast förvånande. För samtidigt som inkomster
som du kan använda så tvingas du ofta föra din egen
na i Sverige stadigt stiger, har inkomsttaket för rätts
talan i domstol. Det skapar en ojämlikhet inför lagen,
hjälpen varit detsamma sedan 1999. Då tjänade en vux
eftersom vissa människor har råd att betala medan an
en genomsnittssvensk knappt 177 000 kronor om året,
dra inte har det. Tänker man i termer av likhet inför
och 84 procent av den vuxna befolkningen låg under
lagen så är det problematiskt i sig.
rättshjälpsgränsen.
Det säger forskaren Sebastian Wejedal, som 2017 la
År 2009 hade snittinkomsten ökat till drygt 228 000
fram sin avhandling Rätten till biträde.
kronor, och 59 procent av de vuxna i Sverige hade en
Wejedal konstaterar också att det är svårt att föra sin
inkomst som låg under gränsen för rättshjälp. 2014 var
egen talan inför en domstol.
siffran 43 procent. I praktiken har alltså inkomstribban
– Juridiken är svår i sig. Handlar det dessutom om
för att få rättshjälp kontinuerligt sänkts.
en process, så tillkommer ytterligare ett lager av regler,
Sebastian Wejedal är mycket kritisk till utvecklingen.
processreglerna. Det är inte lätt att förstå vad som är
– Eftersom inkomsterna i samhället ökar medan
relevanta omständigheter att berätta om och föra be
gränsen är densamma så kan allt färre ta den här lag
visning om, säger han, och tillägger att det också till
stiftningen i anspråk. Utan att ens ändra reglerna så
kommer en rent känslomässig dimension; om man är
skapar man ett mer och mer restriktivt system för varje
involverad i en konflikt kan det vara svårt att förhålla
år, säger han, och tillägger att för den som vill spara
sig saklig och nyanserad.
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pengar är detta en synnerligen effektiv lagstiftnings
teknik.
Sebastian Wejedal pekar på att befolkningen något
förenklat kan delas in i tre grupper. De riktigt rika, som
inte behöver rättshjälp, och de riktigt fattiga som be
höver och alltjämt kan få den. Mellan ytterligheterna
finns en grupp som åkt ömsom in i och ömsom ut ur
systemet.
– För riktigt länge sedan, innan man införde ett mo
dernt rättshjälpssystem, så omfattades inte mellangrup
pen. Det sågs som ett jättestort problem och ett hinder
för access to justice på 50-talet när den nya rättegångs
balken infördes, förklarar han.
Med 70-talets rättshjälpslag kunde också mellan
gruppen få del av rättshjälpen. Och fortfarande när
rättshjälpen på 1990-talet gjordes subsidiär till rätts
skyddet hade många medelinkomsttagare möjlighet att
vid behov få rättshjälp.
– Nu har den gruppen åkt ut igen. Man har hamnat
i vad man i de äldre förarbetena kallade soppköksmo
dellen, där rättshjälp är jämförbart med socialbidrag,
fastslår Sebastian Wejedal, som också pekar på att am
bitionen när systemet gjordes om på 1990-talet var att
inkomstgränsen skulle ses över vart tredje år.
UTREDAREN FÖRBANNAD
Både regeringen och Domstolsverket har flera gånger
utrett rättshjälpssystemet och hur det fungerar. I janua
ri 2013 gav regeringen den tidigare lagmannen K-G Eke
berg i uppdrag att se över utgifterna för rättsliga biträ
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den, där rättshjälpen ingår. Direktiven andas en önskan
om besparingar, och Ekeberg skulle bland annat ”över
väga om inkomstgränsen för rättshjälp i någon mån
bör justeras samt om rättshjälpsavgifterna bör höjas”.
Men önskemålen kom på skam, åtminstone på rätts
hjälpens område. När K-G Ekeberg år 2014 lade fram
sin utredning Rättvisans pris föreslog han i stället en
höjning av inkomsttaket i rättshjälpen. Utredaren mo
tiverade höjningen med att en allt mindre andel av be
folkningen kommit att omfattas av rättshjälpen. Det nya
föreslagna taket, 400 000 kronor, skulle innebära att
omkring 80 procent av befolkningen fick möjlighet att
ansöka om rättshjälp.
”Enligt vår uppfattning innebär en justering av in
komstgränsen till 400 000 kr en god avvägning i förhål
lande till angivna parametrar och med hänsyn till den
ökade inkomstspridningen. Höjningen är visserligen
betydande i förhållande till nuvarande inkomstgräns
men är en naturlig konsekvens av att inkomstgränsen
varit oförändrad i 15 år”, skriver K-G Ekeberg bland an
nat i utredningen.
Flera av förslagen i Rättvisans pris lades fram för
riksdagen. Dock inte det höjda inkomsttaket, något som
enligt ett uttalande till TT 2019 gjorde utredaren ”rent
förbannad”.
BEHOVET RÄTTSLIGT KONSTRUERAT
Ett höjt inkomsttak i rättshjälpen står högt upp på Se
batian Wejedals önskelista för att förbättra access to
justice. Men inkomsttaket är inte heller det enda nåls

Svårigheten att få
rättshjälp eller rättsskydd i förvaltningsprocessen lyftes
fram av Svenska
avdelningen av
Internationella juristkommissionen (ICJ),
när ICJ under hösten
2019 presenterade
sitt rättspolitiska
program för Sverige.

»
29

29

»

30

30

Att behovet av juridiskt bistånd är mindre i förvalt
öga som den rättssökande måste passera för att få eko
ningsprocessen än i tvistemål förklaras som regel med
nomiskt stöd i sin process. Bakom rättshjälpslagens
förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet, offici
korta formulering om behov – ”Rättshjälp får beviljas
alprövningen. I sin avhandling undersöker Sebastian
om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver
Wejedal det argumentet grundligt, och finner att det
rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på an
inte håller måttet i alla förvaltningsmål. Snarare är bi
nat sätt” – döljs en rad föreställningar om när ett biträ
trädesbehovet rättsligt konstruerat, menar han.
de är behövligt och inte. I vissa vanliga måltyper ställs
Dessutom anar han ekonomiska hänsyn bakom be
därtill krav på särskilda skäl för att rättshjälp ska be
gränsningen. ”Att försöka besvara frågan varför en
viljas, vilket gör behovsprövningen än mer restriktiv.
skilda anses sakna behov av biträde i
Här faller bland annat många famil
förvaltningsmål utan att beakta det
jerättsliga mål bort, liksom så kalla
ta statsfinansiella intresse framstår
de ”förenklade tvistemål” om mindre
– milt uttryckt – som naivt” skriver
belopp (ofta konsumenttvister) samt
Wejedal.
de flesta arbetsrättstvister. Men mest
bekymmersamt är, enligt Sebastian
Wejedal, att förvaltningsmålen helt
”Det finns inget lagstöd BITRÄDEN INTE ETT PROBLEM
Svårigheten att få rättshjälp eller
hamnat utanför rättshjälpssystemet.
för en förvaltningsrättsskydd i förvaltningsprocessen
I stället finns en möjlighet att få of
domstol att döma ut
lyftes fram av Svenska avdelningen av
fentligt biträde, men bara i tvångs
en kostnadsersättning Internationella juristkommissionen
vårdmål och utlänningsmål.
(ICJ), när ICJ under hösten 2019 pre
– Att lagstiftningen gjordes så smal
och det betraktar
senterade sitt rättspolitiska program
berodde ju inte ursprungligen på att
förvaltningsdomstoför Sverige. Reglerna innebär, anser
man tänkte att detta var de enda för
larna själva som ett
ICJ, att enskilda inte kan få upprät
valtningsmål där det fanns behov,
utan på att rättshjälpslagen då var
hinder för att göra det. telse när deras mänskliga rättigheter
kränks. Ett exempel är när människor
ganska generös och omfattade ock
De anser sig lagligt
med funktionsvariationer möter bris
så förvaltningsmål, påpekar Wejedal.
förhindrade att bifalla tande tillgänglighet i samhället.
Han tillägger att även försäkrings
ett kostnadsyrkande.”
Sebastian Wejedal har många kon
bolagen begränsar rättsskyddet på
takter inom funktionsrättsrörelsen,
samma sätt. Sammantaget gör det
sebastian wejedal
den som tidigare kallades handikapp
att enskilda människor i praktiken
rörelsen. Rörelsens medlemmar upp
ofta ställs utan möjlighet till juridisk
lever många gånger hur förvaltningsrättsliga beslut kan
hjälp i just de angelägenheter där de mest troligt be
vara helt avgörande för deras möjligheter att leva sitt
höver den.
liv, som när personlig assistans ska prövas. Här bistår
– När man tänker kring vilken typ av rättsliga pro
dock ofta assistansbolagen med juridisk hjälp och rätts
blem som de människor får som inte har invecklade
ligt biträde, något som ibland beskrivs som ett problem,
kommersiella förhållanden eller begår brott, så är det
berättar Wejedal.
ju förvaltningsmål, en vårdnadstvist med anknytande
– I vissa förarbeten sägs att kostnaderna för assis
frågor eller ett förenklat tvistemål. I alla de typerna är
tansen ökar, och att en anledning till detta är att de
man väldigt restriktiv i behovsprövningen, konstate
assistansberättigade har kvalificerade ombud. Alltså i
rar Wejedal.
praktiken att juristerna lyckas lura förvaltningsdom
stolarna att människor har rätt till mer ersättning än de
ANSLAG RÄTTSLIGA BITRÄDEN
verkligen har, säger Sebastian Wejedal, och fortsätter:
– Sakfrågan i målet kan vara om en person kan föra
År
Anslag rättsväsendet Anslag rättshjälp Rättshjälpen som andel av
maten
till munnen, ta på sina kläder, sköta sin intim
miljoner kronor
miljoner kronor
anslagen till rättsväsendet
hygien. Det är vad processen handlar om. Men man
2018
45 900
248
0,54 %
förutsätts kunna föra sin egen talan inför domstol. Det
2017
44 100
250
0,56 %
blir för mig väldigt bakvänt.
2016
42 300
262
0,60 %
2015
41 300
274
0,66%
I stället för att se biträdet som ett problem tror Se
2014
40 900
249
0,61 %
bastian Wejedal att ett kompetent biträde många gång
2013
40 000
237
0,59 %
er kan bidra till en mer effektiv rättslig prövning – och
2012
38 800
218
0,56 %
kanske att vissa prövningar inte alls behöver göras.
2011
37 800
205
0,54 %
– Man kan se i exempelvis förvaltningsmålen att be
2010
36 400
181
0,50 %
sluten väldigt sällan ändras. Det beror säkert på att
2009
34 200
173
0,51 %
människor överklagar i väldigt stor utsträckning, för
Källa: Budgetpropositioner, Domstolsverkets årsredovisningar
att de inte kan göra bedömningen av om ett beslut är
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fel eller inte. Där tror jag att ett biträde många gånger
skulle ha en avhållande effekt, genom att förklara att
det inte finns någon förutsättning att lyckas.
OFFENTLIGT BITRÄDE EN LÖSNING
Att öka människors möjlighet till juridiskt stöd i för
valtningsärendena är enligt Sebastian Wejedal den
mest angelägna reformen på området just nu. Så hur
kan den enskildes access to justice förbättras i förvalt
ningsmålen?
Ett sätt kan vara att utgå från dagens regler om of
fentliga biträden. Lagen om offentligt biträde är en bra
konstruktion, menar Wejedal, genom att den påmin
ner mycket om den offentliga försvararen och måls
ägandebiträdet.
– Den lagstiftningen tycker jag att man ska överväga
att utvidga till andra måltyper, säger han.
Detta skulle inte innebära att alla får ett offentligt
biträde i förvaltningsmål, påpekar Sebastian Wejedal.
Rent realistiskt skulle regeln förmodligen komma att
tolkas ganska restriktivt, så att man måste ha ett tydligt
behov av biträde för att få det. Regeln skulle ändå inne
bära att domstolen var fri att göra den bedömningen i
det enskilda fallet.
Ytterligare ett sätt att förbättra tillgängligheten till
rättvisa i förvaltningsprocessen är, enligt Sebastian
Wejedal, att se över hur kostnaderna för en process
fördelas.
I vanliga tvistemål i allmänna domstolar är tumre
geln att den part som förlorar får bära den vinnande
partens kostnader. Rättsskyddet täcker dessa kostna
der, inom de kostnadsramar som gäller. Men i förvalt
ningsprocessen råder en kvittningsprincip, alltså att
varje part får stå sina kostnader. I praktiken kan detta
innebära att en person, som känner behov av ett juri
diskt biträde, faktiskt måste betala för att få rätt gent
emot en myndighet eller kommun.
– Det finns inget lagstöd för en förvaltningsdomstol
att döma ut en kostnadsersättning och det betraktar
förvaltningsdomstolarna själva som ett hinder för att
göra det. De anser sig lagligt förhindrade att bifalla ett
kostnadsyrkande, förklarar Sebastian Wejedal.
Han skulle vilja se en så kallat skev kostnadsfördel
ningsregel i förvaltningsmål, alltså att den enskilde som
vinner gentemot det allmänna kan få sina kostnader
täckta, men att den enskilde aldrig ska riskera att stå
för det allmännas kostnader. Förslaget ansluter till da
gens regler för kostnadsfördelning i brottmål.
– Om den tilltalade blir frikänd så kan han eller hon
få ersättning för sina privata försvararkostnader, och
det också i ett läge när det inte har ansetts finnas be
hov av en offentlig försvarare. Medan den som blir fälld
inte behöver betala hela statens kostnader. Det är ju
ett exempel på att det går att behandla parterna olika,
säger Wejedal.
Förslaget om en skev kostnadsregel har enligt Sebas
tian Wejedal förts fram i alla större utredningar som
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RÄTTSHJÄLP
Rättshjälp, eller på engelska legal aid, är ett vitt begrepp som ofta omfattar statlig
hjälp till misstänkta och målsägande i brottmål likväl som statligt stöd till den som
dras in i en tvist. Det är dock bara den sista kategorin som regleras i rättshjälpslagen, (1996:1619). I Domstolsverkets redovisningar av transfereringar heter kategorin
rättshjälpsbiträden.
Sedan 1997 är rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet i hemförsäkringen. Den som
har eller borde ha en hemförsäkring som omfattar rättslig hjälp i en viss tvist kan
alltså inte få rättshjälp.
Rättshjälp kan utgå till den vars ekonomiska underlag (ungefär inkomst minus
försörjningsbörda) inte överstiger 260 000 kronor om året. Den sökande måste själv
betala för en inledande rådgivningstimme hos sitt juridiska biträde. Dessutom utgår
en avgift på upp till 40 procent av kostnaden.
Rättshjälp ges normalt i högst 100 timmar. Vid behov kan domstolen besluta om en
utökning av antalet timmar.
Rättshjälp ges inte för förvaltningsmål eller förenklade tvistemål. Normalt beviljas
inte heller rättshjälp vid arbetsrättsliga tvister. För rättshjälp i familjerättsliga tvister
krävs särskilda skäl.

berör förvaltningsprocessen sedan 1950-talet.
– Inte att man ska få ersättning i alla förvaltnings
mål, men att det ändå finns vissa förvaltningsmål där
den absoluta kvittningsregeln blir direkt stötande. Men
de förslagen har alltid fallit bort i det slutgiltiga lag
stiftningsarbetet, ofta utan någon kommentar alls från
lagstiftaren.
En möjlighet, om lagstiftaren fortsätter att inte agera,
skulle kunna vara att förvaltningsdomstolarna tog in
tryck av Högsta domstolen, framhåller Sebastian We
jedal.
– HD har i ett antal domstolsärenden där den en
skilde har det allmänna som motpart sagt att en ord
ning där den enskilde inte kan anlita biträde strider
mot regeringsformens regel om en rättvis rättegång.
Det resonemanget tycker jag är ganska överförbart på
förvaltningsrättens område också, säger han, och til�
lägger att det bästa vore att lagstiftaren tog tag i det
här problemet.
MARKNADEN TILLGODOSER BEHOV
Bristerna i rättshjälp och rättsskydd öppnar nu möj
ligheter för nya aktörer i det svenska rättssystemet. I
mars i år meddelade investmentbolaget Litigium Ca
pital att bolaget avser att starta verksamhet med pro
cessfinansiering, mer känt under det engelska namnet
litigation funding. Företagets affärsmodell bygger på
att finansiera tredje parts rättegångskostnader för att
driva en tvist, i utbyte mot en andel av tvisteföremålet
vid framgångsrik talan eller förlikning.
Sebastian Wejedal är kluven inför fenomenet.
– Man kan se det som att marknaden tillgodoser ett
behov som staten inte tillgodoser längre. Men det gör
ju också att om du inte har pengar att processa så tar
någon annan en del av vinsten. Å ena sidan kanske det
är bättre att få en del av det man har rätt till än att inte
kunna föra processen alls. Å andra sidan tar någon an
nan en del av det man själv var berättigad till för att
föra processen, säger han. ¶

Svårt för
många att
hävda sin rätt
– vänd!
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FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

Svårt för många
Rättshjälp och rättsskydd är vardag
för de flesta familjerättsadvokater.
Advokaterna Therese Ström och Maarit
Eriksson möter klienter som ibland har
svårt att hävda sin rätt därför att de saknar
egna besparingar och faller utanför både
systemet med rättshjälp och rättsskyddet.

vändas. Många tror att det kan användas för förvalt
ningsmål, berättar Therese Ström, som ofta får frågor
om exempelvis sjukpenning och bostadsbidrag.
Advokat Maarit Eriksson upplever att de allra flesta
klienter har åtminstone något slags begrepp om rätts
skydd och rättshjälp. Som advokat lägger hon stor vikt
vid att förklara och gå igenom vad som gäller, inte bara
vid det första besöket.
– Det är viktigt för både advokaten och klienten att
klienten har förstått vad det handlar om rent kostnads
mässigt. I vårdnadsmålen, som kan pågå upp till två
FOKUS: ACCESS TO JUSTICE
år, finns det anledning att återkomma till reglerna och
kostnaderna under processens gång och hela tiden ha
löpande dialog med klienten om kost
dvokat Therese Ström insåg ti
naderna, säger Maarit Eriksson, och
digt i sin karriär, som biträdan
tillägger att byrån försöker underlätta
de jurist på en familjerättsby
för de klienter som behöver det ge
rå, att alla inte har lika möjligheter att
nom att erbjuda avbetalningsplaner.
få sin sak rättsligt prövad. Hon mötte
Precis som Therese Ström anser
där människor som bad om att få del
”Den som har råd och
Maarit Eriksson att dagens inkomst
betala den obligatoriska rådgivnings
tak i rättshjälpslagen är alltför lågt.
avgiften, då 1 800 kronor.
kan betala har alla
Dessutom blir kostnaderna för egen
– Då förstod jag att det finns ett
möjligheter att få sin
avgiften snabbt hög.
stort mått av rättsosäkerhet och bris
sak prövad, den som
– Den som nuddar gränsen till den
tande förutsättningar för jämlika vill
kor. Den som har råd och kan beta
inte har egna pengar är högsta godtagbara inkomsten har
la har alla möjligheter att få sin sak
hänvisad till rättshjälp hela 40 procent som självrisk. Det
är en relativt sårbar grupp, rent in
prövad, den som inte har egna pengar
eller rättsskydd för att
komstmässigt, och de får svårigheter,
är hänvisad till rättshjälp eller rätts
ha råd att processa.”
konstaterar Maarit Eriksson.
skydd för att ha råd att processa, och
Det kan dessutom vara svårt att
för att få nyttja detta måste vissa krav
therese ström
få rättshjälpens maximalt 100 tim
vara uppfyllda som skapar en del pro
mar att räcka till, konstaterar advoblem. För att få rättshjälp får du inte
katerna, särskilt om ett mål får prövningstillstånd i
tjäna mer än 260 000 kr per år. Även rättsskyddet har
hovrätten.
begränsningar i form av exempelvis tidskrav och ka
rens. Nu, ungefär 20 år senare, är verkligheten fortfa
UNDANTAG FÖRVÅNAR
rande densamma, säger Therese Ström.
Även rättsskyddet har en tidsgräns.
– Jag har klienter som avbetalar 250 kronor i måna
– Om målet har blivit väldigt omfattande så kan det
den på sin rättshjälpsavgift. Det ger perspektiv, konsta
vara så att rättsskyddet inte räcker till nästa instans.
terar Therese Ström.
Det är inte ovanligt och naturligtvis en brist, konsta
terar Maarit Eriksson.
AVGIFT DRABBAR HÅRT
Till skillnad från rättshjälpen, där domstolen kan be
Therese Ström inleder varje klientkontakt med att un
sluta om ytterligare timmar, kan rättsskyddet inte heller
dersöka om det finns möjlighet att använda rättsskydd
utökas. Samtidigt är rättsskyddet i vissa fall mer för
eller rättshjälp. Och kunskapen om hur systemet fung
månligt för klienterna rent ekonomiskt än rättshjälpen,
erar varierar bland klienterna.
konstaterar advokaterna. Rättsskyddsförsäkringarnas
– Rättsskyddet är de flesta medvetna om. Sedan har
självrisk är nämligen 20 procent av kostnaderna oav
de kanske lite svårt att förstå när och hur det kan an

A

Den viktigaste
förändringen
enligt Therese
Ström:
l Höj inkomsttaket
i rättshjälpen.
”När taket sattes
var 260 000 ingen
dålig inkomst. Jag
tror att motsvarande i dag skulle
behöva ligga runt
350 000–400 000
kronor åtminstone.”
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att hävda sin rätt
kan få förödande konsekvenser exempelvis för en för
sett inkomst. Till detta kommer ibland mellanskillna
älder som riskerar att förlora vårdnaden om sina barn,
den mellan den taxa som försäkringsbolagen tillämpar
påpekar Therese Ström.
och advokatbyråns taxa, vilket påverkar den samman
– Rätten är densamma för fattig som för rik. Är det
lagda självrisken.
någon som stämmer dig för att ta vårdnaden ifrån dig,
Det förekommer att såväl domstolarna som försäk
kan du inte säga nej tack. Det enda du kan göra är att
ringsbolagen prutar på advokatens räkning, inte minst
medge det.
om de anser att advokaten lagt för mycket tid på socia
De personer som faller mellan stolar och varken
la kontakter. Försäkringsbolagen är också tydliga med
kan använda rättsskydd eller rättshjälp för att anlita
att de inte betalar för kostnader som uppkommit innan
en advokat riskerar också att hamna i händerna hos
rättsskydd beviljats, vilket ibland kan ställa till det när
mindre skickliga rådgivare som kanske inte ens är ju
ett beslut drar ut på tiden.
rister.
En annan faktor som förvånar många av dem som
– Det finns en hel del kanske mindre seriösa bolag
söker hjälp hos Therese Ström och Maarit Eriksson är
som ger felaktig eller dålig rådgivning, både
att rättsskyddet har många undantag. Pre
digitalt och fysiskt. Det skapar en del frus
cis som med rättshjälpen omfattas inte för
tration, när klienter har gått med på dåliga
valtningsrättsliga ärenden, men inte heller
uppgörelser, för att de inte har förstått rätts
tvister kopplade till en skilsmässa eller se
läget och har valt ett ombud som saknar juri
paration ger rätt till rättsskydd. I tvister om
disk kompetens, säger Therese Ström.
vårdnad, boende eller umgänge finns en ka
renstid efter separationen, som regel ett el
TAR FRÅN DE RIKA
ler två år.
Therese Ström har på sin advokatbyrå tagit
– Det är inte helt ovanligt att parterna
ett eget grepp för att i möjligaste mån jämna
kanske i anslutning till separationen skulle
ut de orättvisor hon upplever när det gäller
behöva få vårdnads- eller umgängesfrågan
tillgången till rättsmedel. Byrån tillämpar
prövad. Där har vi problem, fastslår Maarit Maarit Eriksson.
sedan 2011 en differentierad arvodestaxa, där
Eriksson, som fortsätter:
klienter får betala olika taxor beroende på inkomst. För
– Jag tror att de allra flesta advokater som sysslar
klienter som tjänar under 350 000 kronor om året gäl
med detta anser att det är bättre att lösa samtliga frå
ler rättshjälpstaxan även om klienten betalar själv. Ju
gor precis när de uppstår och är aktuella, i stället för att
högre inkomst, desto högre blir sedan arvodet, ända
det går flera år, och saker ofta har blivit väldigt mycket
upp till 3 700 kronor i timmen för klienter som tjänar
mer komplicerade.
över en miljon kronor om året.
För att få utnyttja rättsskyddet måste klienten ha haft
– Anledningen är att det annars är omöjligt för
en sammanhängande försäkring under en viss tid.
män
niskor som har medellön, alltså upp emot
– Har klienten haft avbrott i försäkringen så säger
400 000, att få kvalificerad juridisk hjälp i berättigade
försäkringsbolagen nej. De avbrotten kan vara väldigt
juridiska frågor. Man har inte råd, förklarar Therese
korta, ibland bara att en räkning betalats en eller två
Ström.
dagar för sent, säger Maarit Eriksson.
De olika taxorna framgår tydligt av byråns allmänna
villkor, och accepteras av de flesta klienter, berättar
FALLER MELLAN STOLAR
Therese Ström. Hon samarbetar också med några or
Resultatet av dagens system, med en rättshjälp som
ganisationer, däribland Makalösa föräldrar, och erbju
bara träffar dem med allra lägst inkomster och ett rätts
der gratis rådgivning för medlemmarna.
skydd med många undantag, blir emellanåt att personer
– Blir det inget ärende så har de i alla fall fått en bra
som sökt upp en advokat måste inse att de inte har de
rådgivning och det är en bra medlemsförmån, och blir
ekonomiska möjligheterna att driva en tvist. Klienter
det ärende så tjänar jag pengar i slutänden ändå, och
med ganska låga inkomster faller helt enkelt mellan
då hjälper jag dem att söka rättshjälp och rättsskydd,
stolarna, konstaterar Maarit Eriksson.
förklarar Therese Ström. ¶
Att tvingas möta en tvist utan ett juridiskt ombud
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De viktigaste förändringarna enligt
Maarit Eriksson:
l Se över inkomstgränsen för
rättshjälpen och
gör det möjligt för
en större grupp
klienter att få allmän rättshjälp.
l Se över nivåerna för självrisken i rättshjälpen.
”30–40 procent är
väldigt mycket för
en grupp som inte
har så väldigt god
ekonomi.”
l Överväg att ta
bort undantaget
för separation/
skilsmässa i rättsskyddet, om frågor om vårdnad,
boende eller umgänge inkluderas i
samma mål.

Olika villkor
skapar osäkerhet för klient
och advokat
– vänd!
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RÄTTSSKYDDET

Olika villkor
skapar osäkerhet
för klient och advokat
Få tänker nog på rättsskyddet när
de tecknar en hemförsäkring eller en
företagsförsäkring för sitt småföretag.
Men när tvisten väl är ett faktum kan olika
villkor och tolkningar ställa till problem
både för den som har försäkringen
och för dennes ombud.

FINNS STORA SKILLNADER
De, enligt Christer Ottos åsikt, allt för låga rättsskydds
beloppen förenar de allra flesta försäkringsbolagen,
även om det finns skillnader i ersättning (se faktaruta
på s. 37). På en del andra områden agerar dock olika
bolag mycket olika, enligt Christer Ottos erfarenhet.
Ett sådant område är hur lång tid handläggningen av
begäran om rättsskydd kan ta.
Christer Otto ger exempel där han i en tvist före
trädde två syskon med olika försäkringsbolag. Trots att
ansökan var identisk, så när som på namnen, beviljade
FOKUS: ACCESS TO JUSTICE
det ena bolaget genast rättsskydd, medan det andra
krävde komplettering på komplettering i ett halvårs tid.
Även definitionen av en tvist kan
dvokat Christer Otto har lång
variera mellan olika försäkringsgi
erfarenhet av att arbeta med
vare, anger Christer Otto. Ett försäk
både privatpersoner och före
ringsbolag betecknade exempelvis
tag. Rättsskyddsärendena utgör inte
ett krav på skadestånd från en kon
huvuddelen av hans verksamhet, men
kursförvaltare mot en dödsbodeläga
de är ändå så många att det märks när
”Nästan oavsett vad det re i ett dödsbo som var i konkurs som
problem uppstår.
handlar om för tvister en arvstvist. Därmed vägrade man att
Och problem uppstår. Christer Otto
betala ersättning.
har en rad synpunkter på hur olika
[…] så räcker dagens
– Tvist är ju ett centralt begrepp
försäkringsbolag sköter rättsskyddet
belopp som regel bara
när det gäller rättsskydd, eftersom
i hem- och företagsförsäkringar. Men
till första instans.”
det måste föreligga en tvist. Jag har
det största problemet, menar han, är
råkat ut för att försäkringsbolag tol
att rättsskyddsbeloppen är allt för låga.
christer otto
kar tvist som att motparten aktivt
Minst 500 000 kr i stället för dagens
måste bestrida ett krav för att det ska
200 000–300 000 kr skulle behövas.
vara tvist. Om motparten låter bli att svara föreligger
– Nästan oavsett vad det handlar om för tvister, som
det då ingen tvist, säger han.
småhusentreprenader eller liknande, så räcker dagens
Christer Otto tillägger att detta får underliga kon
belopp som regel bara till första instans. Förlorar du där
sekvenser både för honom och för klienten, eftersom
så blir du också skyldig att betala motpartens kostna
de inte kan stämma för att tvinga fram ett svar från
der. Då räcker inte beloppet till hovrätten, säger Chris
motparten.
ter Otto.
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Advokat Christer Otto
är verksam i Malmö
och arbetar främst
med fastighetsrätt,
plan- och byggrätt
och entreprenader.
Han har också varit
verksam som advokat
i Tyskland under en
period.
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Helen Bernerfalk är
jurist och har arbetat
i tre år på Konsumenternas försäkringsbyrå. Dessförinnan
arbetade hon i 20 år
med rättsskydd för
konsumenter och företagare på två olika
försäkringsbolag.

OM KONSU
MENTERNAS FÖR
SÄKRINGSBYRÅ
Konsumenternas
försäkringsbyrå
är en stiftelse med
Konsumentverket,
Finansinspektionen
och branschorganisationen Svensk
Försäkring som
huvudmän. Byrån
är oberoende, med
uppgift att ge privatpersoner kostnadsfri vägledning
inom försäkringsområdet.
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som är värda att driva, så länge de ryms inom villkoren.
– Det här skulle strida mot de advokatetiska reglerna.
Så är det inte i alla länder.
Vi får inte väcka talan hur som helst. Och inte av det
Ett problem som Helen Bernerfalk ofta möter, precis
skälet, fastslår Christer Otto.
som Christer Otto, är dock att rättsskyddsbeloppet inte
Som ombud kan advokater fakturera direkt till för
räcker till för att driva en tvist så långt som det behövs.
säkringsbolagen när de har medgett rättsskydd. Men
– Man sätter kanske igång en tvist och sedan blir det
det är inte alltid man som ombud får ersättning för
klart mitt i att rättsskyddet inte räcker till, och tvisten
allt utfört arbete inom rättsskyddet, konstaterar Chris
får avslutas. Det är inte så ofta som ärendena blir så
ter Otto, som beskriver situationen som ”en total god
dyra, men när det sker är det inte bra att man inte kan
tycklighet”.
driva dem hela vägen, säger hon.
– Vi lämnar alltid in omfattande arbetsredogörelser
Samtidigt är rättsskyddsbeloppen självklart koppla
med dokumentation. Ändå händer det oss och andra
de till försäkringspremien, påpekar Helen Bernerfalk.
advokatbyråer att försäkringsbolaget prutar och menar
– Konsumenterna vill ju gärna att
att arbetet bara skulle ha tagit hälften
rättsskyddet ska vara obegränsat.
av tiden, säger Christer Otto, som säl
Men frågan är hur höga premier de är
lan ser några motiveringar för prut
beredda att betala. Det får ju inte bli
ningarna.
så att man låter bli att teckna hemför
Olika försäkringsbolag har dessut
säkring för att premien blir för hög.
om olika praxis för hur ersättningen
Många ringer till Konsumenternas
betalas ut när fakturan väl kommit in.
”Man sätter kanske
försäkringsbyrå för att ta reda på hur
– Somliga betalar exakt det belopp
igång en tvist och
man över huvud taget går till väga för
som står på fakturan. Somliga säger
sedan blir det klart
att få rättsskydd, berättar Helen Ber
att de betalar hälften eller en annan
mitt i att rättsskyddet
nerfalk. I vanliga fall är det ju försäk
andel a conto. Andra säger att de be
ringsbolaget man talar med när för
talar a conto högst en gång i halvår
inte räcker till, och
et. Vi som advokater kan ju inte ligga
tvisten får avslutas. Det säkringsskyddet ska utnyttjas, och
det kan vara svårt för konsumenter
ute med pengarna, och det kan inne
är inte så ofta som ären- na att förstå att de själva måste hitta
bära att klienten inte har råd att dri
dena blir så dyra, men
ett ombud som i sin tur hjälper till
va ärendet.
Då och då hamnar försäkringstaga
när det sker är det inte med rättsskyddet.
Andra vanliga frågor rör de många
re i tvist med sitt eget försäkringsbo
bra att man inte kan
undantagen i rättsskyddsförsäkring
lag. Det kan till exempel handla om en
driva dem hela vägen.” arna. Inte minst handlar det om tvis
skada i hemmet som försäkringsbola
ter om vårdnad, boende och umgänge
get anser är vållad av försäkringstaga
helene bernefalk
i nära anslutning till separation.
ren själv och som bolaget därmed inte
– Det är många som ifrågasätter att
ersätter. Här ska försäkringstagaren
det är undantaget. De känner att då behöver de verkli
alltså ansöka om rättsskydd hos sitt försäkringsbolag
gen hjälp, konstaterar Helen Bernerfalk, som tillägger
– för att tvista med det egna bolaget om försäkringen.
att de allra flesta samtidigt förstår att försäkringspre
– Det innebär att samma handläggning går igång igen.
mierna skulle stiga om alla tvister omfattades.
Om man inte ger ersättning så innebär det alltså att kli
Ett annat undantag som allt fler undrar över är för
enten inte ens har råd att tvista om själva försäkrings
valtningsrättsliga ärenden.
ersättningen, konstaterar Christer Otto.
– Under de år jag har jobbat med detta så har frågor
na om att man vill anlita ombud mot till exempel För
FRÅGAR OM UNDANTAG
säkringskassan hela tiden ökat, säger Helen Bernerfalk.
Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas försäk
ringsbyrå, får då och då frågor just om detta, att kon
TIMKOSTNADSNORMEN ETT PROBLEM
sumenter ska begära rättsskydd från samma bolag som
Konsumenternas försäkringsbyrå jämför regelbundet
de tvistar med. I praktiken, menar Helen Bernerfalk, är
försäkringsvillkor på en rad områden, däribland för
det sällan några problem, eftersom det är olika handläg
stås rättsskydd. Och resultatet visar att det finns rätt
gare som hanterar rättsskyddet och de andra delarna
stora skillnader mellan bolagen, både i ersättningsni
av försäkringen.
våer och i karenstid (se faktaruta på s. 37). Här skulle
– Men konsumenten tycker att det är konstigt att man
Helen Bernerfalk vilja se förändringar.
ska få ekonomisk hjälp för att driva ett ärende mot den
– Framför allt borde inte maxbeloppen skilja sig åt
man har en tvist med, säger hon.
så mycket. Det här är ju inget som konsumenterna tit
Helen Bernerfalk tycker att systemet med rättsskydd
tar på när de väljer försäkring, om det är 130 000 kr
inom hem- och fordonsförsäkringar i grunden fungerar
eller 400 000 kr man kan få i rättsskydd. Men när man
bra. Hon pekar bland annat på att de svenska försäk
väl hamnar i en tvist så får det stora konsekvenser, po
ringsbolagen inte har några synpunkter på vilka tvister
ADVOKATEN NR 3 • 2020

RÄTTSSKYDDET
I OLIKA HEM
FÖRSÄKRINGAR
l Karenstid för
tvist om vårdnad/
boende/umgänge:
1 eller 2 år (ett
bolag har totalt
undantag för dessa
tvister).
l Rättsskyddsbelopp: varierar från
130 000 kronor till
400 000 kronor. De
flesta bolag ligger
i spannet 200 000–
300 000 kronor.
l Självrisk:
20 eller 25 procent.
Ett bolag har tak
på 40 000 kronor,
vilket utgör
10 procent av
högsta ersättning.
Källa:
Konsumenternas
försäkringsbyrå
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Konsumenternas
försäkringsbyrå
jämför regelbundet
försäkringsvillkor.
Och resultatet visar
att det finns rätt stora
skillnader mellan
bolagen, både i
ersättningsnivåer
och i karenstid (se
faktaruta ovan).

ängterar hon, och tillägger att de bolag som ligger lägst
borde höja sin nivå.
Ett annat problem, kopplat till ersättningarna, är tim
kostnadsnormen. Bolagens ersättningar bygger näm
ligen på denna, av advokater så omdiskuterade, nivå.
– Många berättar att de varit i kontakt med advoka
ter och att ingen vill jobba för den taxan, särskilt inte
i storstäderna. Då måste konsumenten betala mellan
skillnaden, förutom att man har en självrisk, berättar
Helen Bernerfalk, som tillägger att företagsförsäkringar
sällan har den begränsningen i ersättning.
Företag som anser sig behöva en högre nivå på rätts
skyddet kan ofta teckna särskilda försäkringar för detta.
Men för konsumenter finns inte några sådana alterna
tiv på marknaden, konstaterar Helen Bernerfalk. Efter
många samtal med konsumenter har Helen Bernerfalk
en uppmaning till advokaterna: var tydliga om vad det
innebär att tvista.
– Många vill driva en tvist av principskäl och tän
ker kanske inte på vad det kan innebära ekonomiskt
för dem. Så det är viktigt med tydlig information från
advokaterna, säger hon, och tillägger att advokaterna
ADVOKATEN NR 3 • 2020

också gärna får hänvisa konsumenter till Konsumen
ternas försäkringsbyrå för vägledning.
SMÅFÖRETAGARE UTSATTA
Helen Bernerfalk arbetar gentemot konsumenter, de
som ofta ses som mest sårbara på försäkringsmarkna
den. Men Christer Otto, som också bistår många små
företagare, vill peka på att även dessa är mycket bero
ende av sin rättsskyddsförsäkring.
– Småföretagare, till och med underentreprenörer
som jag har haft flera som klienter, de är mycket utsat
ta i relation till det stora bolaget. När den stora bygg
entreprenören beställer jobb så är den lille företaga
ren lika utsatt som konsumenten, och lika beroende av
sin företagsrättsskyddsförsäkring, säger Christer Otto.
Hans förhoppning är att Advokatsamfundet ska age
ra och ta tag i frågan om rättsskydd och den osäkerhet
som systemet skapar för såväl klienter som advokater.
– Ett förslag är att Advokatsamfundet skapar ett fo
rum med samtliga rättsskyddsförsäkringsbolag, där
man diskuterar de här sakerna för att få bättre för
hållanden. Både för advokaterna och för klienterna. ¶

Juridisk hjälp
kan jämna ut
spelplanen
– vänd!
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SKATTEPROCESSEN

Juridisk hjälp kan
Skattemålen är ett undantag bland
förvaltningsmålen, genom att den som
klagar på Skatteverkets beslut faktiskt
kan få ersättning för ombudskostnader.
I praktiken är dock domstolarna snåla
med ersättningen vilket förstås får
konsekvenser för enskilda och företag.

stolsprocess, i alla fall inte mot Skatteverket, är ju i ett
underläge redan från början om man inte har någon
professionell hjälp. Möjligheterna att få någon typ av
juridisk rådgivning jämnar ut spelplanen mellan den
enskilde och myndigheten på ett väldigt tydligt sätt,
säger Krassén, och lutar sig här mot samma forskning
som Sebastian Wejedal.

STARKA GRUPPER BAKOM UNDANTAG
Resultaten från Rättvis skatteprocess’ undersökning
stämmer väl överens med tidigare undersökningar,
FOKUS: ACCESS TO JUSTICE
liksom med en studie genomförd inom ramen för en
uppsats vid Göteborgs universitet,
berättar Sebastian Wejedal. Studen
kattemålen skiljer sig från öv
ten Tova Andersson jämförde i sin
riga förvaltningsmål genom att
examensuppsats ”Skälig ersättning”
domstolen faktiskt kan utdö
hur kostnader hanteras i skattemål
ma ersättning, när en sökande ”haft
och brottmål där man haft privat för
kostnader för ombud, biträde, utred
svarare. Ersättningsreglerna ser här
ning eller annat som denne skäligen
”Dagens låga
ungefär lika ut. Ändå var det oerhört
har behövt för att tillvarata sin rätt”.
ersättningar gör att
stor skillnad i resonemang kring be
I första hand är det när den klagan
många som faktiskt
hovet av ersättning och vad som var
de helt eller delvis vunnit målet som
skälig ersättning – till nackdel för
ersättning kan utgå, men också när
skulle få rätt om de
skattskyldiga som överklagat Skatte
den prövade frågan är av betydelse
tog saken till domstol
verkets beslut.
för rättstillämpningen, eller det finns
inte gör det, för
– I skattemålen tycks domstolarna
synnerliga skäl.
att de inte har råd.”
använda olika prutningsgrunder som
I praktiken är det dock ovanligt att
inte förekommer i brottmålen. Bland
de verkliga kostnaderna för en pröv
patrick krassén
annat används en sorts ”efterklok
ning ersätts. Enligt en undersökning
hetsprincip”, det vill säga den enskil
genomförd av stiftelsen Rättvis skat
de får inte ersättning för åtgärder som domstolen, med
teprocess fick den som yrkat ersättning för ombuds
facit i hand, inte lade till grund för bifallet. Men vilka
kostnader i genomsnitt bara 13 procent av vad man
argument som domstolen kommer att ta intryck av kan
yrkat. Av dem som fick ersättning var det endast 6 pro
man ju inte veta i förväg, fastslår Sebastian Wejedal.
cent som fick samtliga kostnader täckta.
Det faktum att man i skattemål, till skillnad från andra
Patrick Krassén, verkställande ledamot för Rättvis
förvaltningsmål, ändå har en möjlighet att få ersättning
skatteprocess, ser resultatet som problematiskt. Stiftel
för ombudskostnader bygger på flera olika argument,
sens hållning är att ersättningarna vid vinst mot Skat
förklarar Sebastian Wejedal. I förarbetena beskrivs skat
teverket måste öka, särskilt när den sökande får helt
temålen som ett massförfarande, där det fattas tusentals
rätt av domstolen. Det handlar, menar Krassén, om ac
beslut, och det inte går att säkerställa att alla blir rätt.
cess to justice.
Att lagstiftningen är komplicerad och att den har stor
– Dagens låga ersättningar gör att många som faktiskt
betydelse för den enskilde är andra skäl som anförs.
skulle få rätt om de tog saken till domstol inte gör det,
– Det här är ju argument som man ganska lätt skulle
för att de inte har råd, säger Patrick Krassén.
kunna föra över på många olika förvaltningsmål, kon
Visserligen är det fullt möjligt att överklaga ett be
staterar Sebastian Wejedal, som särskilt pekar på so
slut utan ombud. Men i praktiken är det svårt att lyckas
cialförsäkringsmålen.
i domstolen på egen hand, påpekar Patrick Krassén.
Andra viktiga argument för undantagsregeln i skat
– Den enskilde som kanske aldrig har varit i en dom

S
Patrick Krassén
43 KAP.
SKATTEFÖRFARANDELAGEN
1 § Den som i ett
ärende eller mål
har haft kostnader
för ombud, biträde,
utredning eller
annat som denne
skäligen har behövt för att ta till
vara sin rätt har,
efter ansökan, rätt
till ersättning om
1. den sökandes
yrkanden i ärendet
eller målet bifalls
helt eller delvis,
2. ärendet eller
målet avser en
fråga som är av
betydelse för rättstillämpningen, eller
3. det finns synnerliga skäl för
ersättning.
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jämna ut spelplanen

FOTO: ISTOCK

teförfarandelagen handlar om likabehandling och rätts
säkerhet. Dessutom konstateras att det kan finnas skäl
att anlita biträde, trots officialprincipen.
– Där börjar man kanske syna sin egen bluff lite. Offi
cialprincipen kanske inte alltid är ett fullgott substitut
till ett eget biträde, säger Sebastian Wejedal.
Frågan är då förstås varför just skatteprocessen krä
ver ett undantag. Sebastian Wejedal har en teori om
varför det blivit så.
– Kanske är det så att det finns starka grupper i sam
hället som har drivit frågan om just skattemålen.
KRÄVS MOTIVERING
Ett annat problem som kommer fram i Rättvis skatte
process’ undersökning, förutom de låga ersättningarna,
är att det som regel inte framgår varför vissa kostna
der ersätts men inte andra. Genomgående används be
greppet ”skäliga kostnader” utan närmare motivering.
Här kan det möjligen vara en förändring på gång,
sedan Högsta förvaltningsdomstolen tagit upp frågan
om vad som är skälig kostnadsersättning i skattemål
(HFD 2019 ref. 16). Patrick Krassén anser att domen
ger vägledning både till ombuden och till domstolarna.
– Å ena sida skickar HFD en signal om att man inte
bara kan skriva en summa och säga att det är ombuds
kostnader, men å andra sidan ger det också signaler,
anser vi, om att man i större utsträckning bör ge er
sättning, och högre ersättningar än i dag, om det mo
tiveras, säger han.
Av Tova Anderssons undersökning framgår dock att
domstolarna fortfarande är betydligt mer benägna att
ADVOKATEN NR 3 • 2020

pruta på ersättningen i skattemål än man är i brott
mål där den tilltalade haft privat försvarare. Inte hel
ler tycks motiveringarna ha blivit tydligare, utan det
handlar fortfarande om att domstolen anger en siffra
som skälig för det nedlagda arbetet,.
Rättvis skatteprocess har också engagerat sig i frågan
om anstånd med skatten för personer och företag som
klagat på Skatteverkets beslut. Enligt stiftelsen tilläm
par både Skatteverket och domstolarna reglerna om
anstånd alltför restriktivt.
– Det är ytterligare en avkylande faktor för den som
vill överklaga. Du kan vara säker på att du har rätt,
du kanske till och med är beredd att betala en jurist
för hjälpen att överklaga, men du måste ligga ute med
hundratusentals kronor under en längre tid, säger
Patrick Krassén. ¶

Ett problem som
kommer fram i
Rättvis skatteprocess’ undersökning,
förutom de låga
ersättningarna, är att
det som regel inte
framgår varför vissa
kostnader ersätts
men inte andra.

Inga åtgärder
planeras
– vänd!

OM UNDERSÖKNINGEN
Stiftelsen Rättvis skatteprocess granskade samtliga avdömda mål från förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen under november 2016. Utöver
det undersöktes även samtliga avslutade ärenden inom ärendegrupp 5911, Begäran/
beslut om ersättning för kostnader i ärenden om mål om skatt m.m., hos Skatteverket under november 2016.
Undersökningen visade att domstolarna var mycket restriktiva med att bevilja
ersättning i skattemål vid hel eller delvis vinst. I de fall då domstolarna beviljade
ersättning var det bara 6 procent som fick full ersättning för sina yrkade kostnader. I
snitt motsvarar den beviljade ersättningen endast 13 procent av det yrkade beloppet.
Det förekom också fall där den klagande vunnit målet och yrkat ersättning, men trots
det inte fått någon ersättning.
Undersökningen visade också att domstolarna inte redovisar hur de beräknat de
ersättningsbelopp som beviljas. Oftast anges endast att ersättning medges för ”skäliga kostnader”.
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JUSTITIEDEPARTEMENTET OM RÄTTSHJÄLPEN

Inga åtgärder
planeras

Justitiedepartementet har inte haft
möjlighet att ställa upp på en intervju,
men lämnar följande skriftliga kommentar
om hur rättshjälpen fungerar i dag.
FOKUS: ACCESS TO JUSTICE

D

et är naturligtvis viktigt att enskilda kan ta till
vara sina rättigheter och att de som är i störst
behov av hjälp verkligen får det. Rättshjälpen
är subsidiär i förhållande till rättsskyddet i privata för

säkringar, vilket innebär att rättshjälp inte kan beviljas
den som har en rättsskyddsförsäkring som täcker den
aktuella tvisten. Grundtanken med rättshjälpssystemet
är att behovet av ekonomiskt bistånd till rättsligt bi
träde i första hand ska tillgodoses på annat sätt än ge
nom statlig rättshjälp. Statens hjälp bör bara ges när
det verkligen behövs.
Rätten till rättshjälp har alltid begränsats av
att den rättssökandes inkomst inte får överstiga ett
visst belopp. Tanken är att de som själva kan stå för
sina processkostnader ska göra det medan de som
har det sämre ställt ska kunna få bistånd av staten.
Med den nuvarande inkomstgränsen på 260 000 kronor

Justitiedepartementets chef är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Vid departementet arbetar omkring 350 medarbetare,
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säkerställs att de med störst behov får hjälp med
ombudskostnader. Inga åtgärder planeras för närva
rande.
Rättshjälp kan beviljas såväl i mål i allmän domstol
som i allmän förvaltningsdomstol. Det ska dock alltid
finnas ett behov av juridiskt biträde. Behovet av biträde
anses i hög grad beroende av vilken domstol – allmän
domstol eller allmän förvaltningsdomstol – som ska
handlägga ärendet. Förvaltningsdomstolarnas materi
ella processledning och utredningsansvar gör att bi
trädesbehovet i dessa domstolar inte är lika stort som
i mål vid allmän domstol. Anledningen till att så få be
viljas rättshjälp i mål i allmän förvaltningsdomstol är

alltså att det ofta bedöms att det inte finns något behov
av rättshjälp i allmän förvaltningsdomstol.
Vissa av förslagen i SOU 2014:86 har lett till lag
stiftning, se prop. 2017/18:86 Mer ändamålsenliga be
stämmelser om rättsliga biträden. Förslaget att höja
inkomstgränsen för rättshjälp har emellertid inte lett
till lagstiftning. I nämnda proposition förklarade reger
ingen att den inte avser att gå vidare med övriga för
slag i betänkandet och de har därför avskrivits. I sam
manhanget kan nämnas att kostnaderna för rättsliga
biträden i dagsläget uppgår till cirka 3 miljarder kronor
per år och har ökat med drygt 80 procent under den
senaste 10-årsperioden. ¶

l Andersson,
Tova, Skälig ersättning. Rätten
till ersättning
för rättegångskostnader i
skatte- och
straffprocessen – i teori och
praktik, juristprogrammet,
examensarbete
30 hp, höstterminen 2019
l Domstolsverket: Årsredovisningar
2009–2018
l HFD 2019
ref. 16
l Konsumenternas försäkringsbyrås
webbplats,
www.konsumenternas.se
l NJA 2015
s. 374
l Prop 1972:4
l Rättvis
skatteprocess:
Ersättning
i skattemål.
Hur tillämpas
ersättningsreglerna i praktiken? Oktober
2018
l SOU 2014:86,
Rättvisans pris
l TT: Kritik mot
oförändrat tak
för rättshjälp,
Svenska Dagbladet, 14 april
2019
l Wejedal, Sebastian, Rätten
till biträde – Om
biträdeskostnaders hantering
vid svenska
domstolar,
Juridiska institutionens skriftserie, skrift
nr 024 (2017)
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KÄLLOR

flertalet opolitiska tjänstemän. Dess lokaler ligger på adressen Herkulesgatan 17 sedan 2018. Tidigare var departementet placerat i Rosenbad.
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DEBATT

DÖDSFALLET MED DEN TREÅRIGA FLICKAN:

Okunskap gör
Debatten om det tragiska dödsfallet med en treårig flicka i Norrköping visar på okunskap
om uppdraget att företräda barn. Det anser advokat UllaBella af Klercker.

M

ed anledning av den senas
te tidens medierapporte
ring kring treåringen som
har dött i sitt hem i Norrköping, har
vår roll som biträde till barn i LVUmål debatterats i medierna. De ad
vokater som har företrätt det aktuel
la barnet har fått utstå skarp kritik i
dagspress och sociala medier om sina
ställningstaganden. Debatten tydlig
gör den okunskap som finns om vårt
uppdrag, om hur vi arbetar och om
hur vårt ansvar ser ut. Med anled
ning av den sekretess som ska om
gärda dessa uppdrag är det svårt för
dem som haft uppdraget att biträda
ett barn, att gå i svaromål mot kriti
ken. Debatten blir således skev och
riskerar att bli oriktig.
Till att börja med så utses den
som ska företräda barnet av förvalt
ningsrätten. Min uppfattning och
min egen erfarenhet från området
är att domstolarna är ytterst noga
när de utser biträden till barnen och
förordnar dem som är bäst lämpade.
Anledningen är att av alla aktörer
na i en LVU-process, så är uppdra
get som ställföreträdare det absolut
svåraste.
att vara ställföreträdare och offent
ligt biträde för ett barn som är un
der 15 år i ett tvångsvårdsmål inne
bär att biträdet ska ta egen ställning
och förmedla sin inställning till
rätten om det saken berör. Frågor
na som det handlar om är anting
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en att ett barn ska placeras utanför
hemmet på grund av att omsorgen
om barnet sviktar, eller att barnet
har ett eget beteende som gör att
det behöver få vård och stöd. Har
barnet varit placerat utanför hem
met, kan frågan handla om huruvida
tvångsvården ska upphöra och bar
net återförenas med sina biologiska
föräldrar.
Som lagstiftningen om tvångsom
händertaganden av barn är utfor
mad, så är syftet med lagen att in
satser för barnet i första hand ska
ges med samtycke, och om det inte
går att få till stånd blir tvångslag
stiftningen tillämplig. Syftet med
lagstiftningen är att barn som pla
cerats utanför hemmet ska återför
enas med sina föräldrar så snart det
kan ske. För att nå dit ska föräld
rarna erbjudas insatser och stöd
att avhjälpa de brister som gjort att
barnet placerats. Detta betyder att
socialnämnden har ett stort ansvar
att, såväl innan ett omhändertagan
de sker som efter att ett barn place

rats, få till stånd ett samarbete med
föräldrarna för att i möjligaste mån
komma till rätta med omsorgsbris
terna. Vad som har erbjudits och
resultatet av detta ska presenteras i
en utredning, som blir del av det un
derlag som barnets biträde grundar
sitt ställningstagande på.
att biträda ett barn i ett LVU-mål
innebär att vi som biträde till bar
net gör en sammanvägd bedömning
av barnets situation. Det material
vi har att ta del av är socialnämn
dens utredning, som förutom vilka
insatser som har gjorts ska beskriva
barnets situation och behov. Utred
ningen ska vidare specificera vilka
behov som ska tillgodoses och ange
vilka konsekvenser ett omhänderta
gande får för barnet.
I regel besöker biträdet barnet för
att inhämta barnets åsikt, lite bero
ende på barnets ålder och mognad.
Med barnkonventionens inträde
som svensk lag, den 1 januari i år,
blir barnets åsikter än mer centra
la, och vi måste beakta och respek
tera det som våra klienter framför. I
de fall när barnen inte kan uttrycka
egen åsikt inhämtas inte sällan upp
gifter från omsorgsgivare som finns
runt barnet, exempelvis jourhem,
familjehem, barnets anhöriga eller
förskolepersonal. I rättssalen får vi
därefter ta del av föräldrarnas in
ställning och syn på det som läggs
till grund för socialnämndens be

ADVOKATEN NR 3 • 2020

DEBATT

debatten skev
dömning, innan vi slutligen lämnar
vår inställning till rätten inför deras
beslut.
uppgiften vi har är oerhört svår. Vi ska
göra en sammanvägd bedömning ut
ifrån det enskilda barnets situation.
Vi måste själva ta ställning till vad
som är bäst för just det här barnet
och inför rätten motivera vårt ställ
ningstagande.
För att göra detta på ett bra sätt,
måste vi ha ett underlag som vi kan
förlita oss på. Utredningarna som
socialnämnden presenterar måste
vara sakliga och opartiska, och vi
måste kunna sätta tillit till de upp
gifter som presenteras där. Det
måste finnas faktaunderlag för de
påståenden som presenteras, och vi
måste kunna granska uppgifterna.
Det borde vara självklart att det ska
framgå vem som lämnat uppgifter i
en utredning och i vilket skede detta
är gjort. Lämnade uppgifter måste
godkännas av den som lämnat in
formationen innan de läggs in som
underlag i en utredning om tvångs
vård.
Av egen erfarenhet vet jag att ut
redningar i stället ofta styrs av tyck
anden och svepande uttalanden, så
väl som hänvisningar till anonyma
källor, uppgifter från ”personalen på
förskolan” eller liknande. Inte sällan
blir utredningarna mer av en parts
inlaga än en objektiv utredning. Det
här gör att vi, för att kunna ta ställ
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ning till tvångsvård av ett barn, ofta
kritiskt måste granska utredning
arna och kräva förtydliganden till
otydliga påståenden.
Föreligger det omsorgsbrister vid
tiden för ett omhändertagande, el
ler kvarstår omsorgsbristerna vid ti
den för en begäran om hemtagning
av barnen, så är det socialnämndens
ansvar att inför en prövning tydlig
göra dessa. Som ställföreträdare för
barnet har vi inga möjligheter att ut
reda om exempelvis missförhållan
dena kvarstår.
Jag är medveten om att det kan
vara en svår uppgift för socialnämn
den att få till stånd ett samarbete
med föräldrar som har fått, eller
riskerar att få, sina barn omhänder
tagna. Att få till stånd en samarbets
allians kring insatser och att konti
nuerligt följa utvecklingen i hemmet
är dock helt nödvändigt för att kun
na bedöma föräldrarnas omsorgs
förmåga. För att vi som biträden ska
kunna fullgöra vårt uppdrag måste
det underlaget finnas.
Domar från förvaltningsrätt och
kammarrätt är offentliga handlingar
och kan läsas av alla. De uppgifter
som vi som biträden grundar vår in
ställning på är dock i domarna ofta
redovisade endast i begränsad del.
med den treåriga flick
an. Vid en läsning av kammarrättens
dom återfinns de uppgifter som bar
nets biträde inhämtat och haft som

åter till fallet

underlag för sin bedömning. Kam
marrätten beslutade bland annat på
det underlag som fanns att tvångs
vården skulle upphöra i september
2018. Uppdraget och möjligheten till
insyn avslutades därefter.
flyttade flickan tillbaka
till sina biologiska föräldrar. Under
det halvår som föregick hemflytten
var således flickan frivilligt place
rad i familjehemmet, varpå det på
gick en upptrappning av umgäng
et mellan flickan och de biologiska
föräldrarna. Socialnämnden har un
der den här perioden haft möjlig
het, och skyldighet, att följa flickans
utveckling och mående innan och
efter umgänget med de biologiska
föräldrarna. Om nya omständigheter
framkommer under denna period,
finns det i aktuell lagstiftning juri
diska möjligheter att begära anting
en ett flyttningsförbud, alternativt,
om situationen är akut, ett omedel
bart omhändertagande av barnet.
I januari 2020, nästan ett och ett
halvt år efter kammarrättens dom,
påträffas flickan död i hemmet.
Dödsfallet är djupt tragiskt och är
en sorg för alla som kommit i kon
takt med ärendet på ett eller annat
sätt. Vid tiden för kammarrättens
prövning var detta en situation som
ingen hade kunnat förutse och na
turligtvis ingen heller önskat.

i april 2019

FÖR ATT
GÖRA DETTA
PÅ ETT BRA
SÄTT, MÅSTE VI HA ETT
UNDERLAG
SOM VI KAN
FÖRLITA OSS
PÅ. UTREDNINGARNA
SOM SOCIALNÄMNDEN
PRESENTERAR MÅSTE
VARA SAKLIGA OCH
OPARTISKA,
OCH VI MÅSTE KUNNA
SÄTTA TILLIT
TILL DE UPPGIFTER SOM
PRESENTERAS DÄR.

UllaBella af Klercker
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43

PRAKTISK JURIDIK

Skattetvister – synpunkter
skatteadvokats
Advokat Peter Nordquist belyser flera frågor kopplade till skattetvister, bland annat
förtroendet för Skatteverket, den ”lömska” sakprocessen och rättssäkerheten
i skatteärenden. Nordquist manar till debatt och eftertanke bland dem som arbetar
med skattetvister, såväl ombud som domare och skattetjänstemän.

M

itt syfte med denna artikel
är att övergripande lyfta
fram några frågor relatera
de till skattetvister, vilka jag tycker
är särskilt intressanta.
Det jag anger är framförallt ba
serat på vad jag erfarit och noterat
som ombud i ett betydande antal
skatteprocesser alltsedan början av
1980-talet, i första hand för stora
bolag eller bolag som ingår i stora
koncerner, både ”svenskägda” och
ägda av utländska moderbolag di
rekt eller indirekt. Till grund för
det jag anger ligger också erfaren
heter, kunskaper och intryck jag fått
genom deltagande i lagstiftningsar
bete, seminarier och föreläsningar
samt studier av många domar, av
handlingar och artiklar på området
och, inte minst, ett mångårigt enga
gemang vad gäller rättssäkerhetsfrå
gor på skatteområdet.
De frågor jag tar upp efter en in
ledande problemorientering (avsnitt 1) tas upp under följande
rubriker:
Förtroendet för Skatteverket (av
snitt 2), förtroendet för förvaltnings
rätterna (avsnitt 3), några speci
fika spörsmål gällande processen
hos förvaltningsrätt (avsnitt 4), den
”lömska” sakprocessen (avsnitt 5),
rätten att höra vittnen (avsnitt 6),
domarnas kunskaper när det gäller
den materiella skattelagstiftningen
(avsnitt 7), rätten till ersättning för
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kostnaderna i skattetvister (avsnitt 8)
och debatten gällande rättssäker
heten i skatteärenden (avsnitt 9). I
ett sista avsnitt (avsnitt 10) rundar
jag av med förhoppningen att fler
vill ge sin syn på olika problem och
frågeställningar i skattetvister. Det
finns mycket mer att säga än det jag
ger uttryck för i avsnitten 1–9.
Det jag anger är, om inte annat
anges, mina personliga uppfattning
ar och ingenting annat.
1 INLEDANDE PROBLEMORIENTERING
Att vi som medborgare har att be
tala in den skatt till svenska staten
som följer av gällande regler är en
självklarhet. För de beslutande orga
nen (Skatteverket och förvaltnings
domstolarna) gäller principen om
likabehandling, saklighet och opar

tiskhet samt att rättskipningen ska
vara fri från godtycke.
Det hela är dock inte så enkelt
som det låter. För det första är skat
tebestämmelserna många gånger
otydliga i sin utformning och där
med svårtolkade. För det andra
finns det situationer som inte är lag
reglerade. Problematiskt härvidlag
är bland annat det som ofta omtalas
som ”skatterättslig genomsyn”, det
vill säga ett utrönande av ”handlingarnas verkliga innebörd”. Problemet
är att man vid en ”genomsyn” lätt
blir subjektiv i sin bedömning; man
ser det man vill se. Det är det man
”ser” som sedan läggs till grund för
den skatterättsliga bedömningen.
Olika typer av ekonomiska beräk
ningar är ett annat exempel. För det
tredje så handlar det många gånger
om svåra bevisfrågor. Med några få
undantag finns det inga skrivna be
visregler, utan det är genom praxis
upparbetade normer som gäller.
Av väsentlig betydelse för en
”god” rättskipning är att varken
Skatteverket eller skattedomstolar
na låter sig påverkas av sådant som
populism eller innehållet i tidnings
artiklar och artiklar på sociala me
dia vars syfte är att peka ut vissa
medborgare eller företag som klan
dervärda skattebetalare, det vill säga
som ”skattesmitare”. En skattebe
talare kan hamna under den kate
gorien även om han följt gällande
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och reflektioner från en
perspektiv

regler. Ett exempel härpå är ett fall
där jag var ombud för skattebeta
laren ifråga, ett stort multinatio
nellt företag. Skatteverket basune
rade i massmedia ut att man hade
höjt företagets taxeringar med av
sevärda belopp till följd av att fö
retaget ifråga, tillsammans med ett
utländskt bolag i samma koncern,
hade frånhänt den svenska statskas
san mycket stora belopp. När tvisten
så småningom var avgjord, och Skat
teverkets beslut undanröjt, angavs
inget härom från verkets sida.
Ordföranden i Högsta förvalt
ningsdomstolen justitierådet Helena
Jäderholm har i en artikel i Advoka
ten (nr 1 2020, s. 18–19) förtjänstfullt
tagit upp problematiken kring popu
lism. Det sker under rubriken ”Domstolarnas och domarnas oberoende i
populisttider”. Hennes uppfattning
är att domarna själva kan vidta de
viktigaste åtgärder som erfordras
för att dels behålla förtroendet för
domstolarna, dels undvika populis
tisk kritik av dem. Hon lyfter fram
betydelsen av regelverket för offent
lighet vid förhandlingar och offent
lighetsprincipen i övrigt samt – vil
ket är nog så viktigt – domstolarnas
medvetenhet om domskrivningens
betydelse. En annan viktig fråga hon
påtalar är ”det missnöje som advokater och andra har riktat med förvaltningsdomstolarna för hur processen
i skattemål hanteras”. Advokaternas
ADVOKATEN NR 3 • 2020

missnöje behandlas närmare nedan.
Det är naturligtvis både bra och
korrekt det som Jäderholm skriver.
Min uppfattning är emellertid att
domarna i sitt arbete med att vidta
de viktigaste åtgärderna för ett vid
makthållande och en förbättring
av förtroendet för domstolarna be
höver synpunkter också från andra
än sig själva. Öppna diskussioner
kring detta mellan domare, lagstifta
ren och parterna i skatteförfarandet
rekommenderas. En klar och väl
kommen trend i sammanhanget är
den större öppenhet som domarsi
dan numera ger prov på. Det är stor
skillnad mellan nu och då.
Ett annat ”fenomen” att se upp
med är ”förutfattade meningar”.
Skatteverket riktar normalt in sina
målinriktade ”specialgranskningar”
mot företag i branscher, där man an
tar att risken för skattefusk är stor.
Exempel på sådana branscher är
bygg-, transport- och städbranscher
na. Syftet med kontrollerna är att
”minska fel och fusk”.
Att en skattebetalare är verksam
i en viss bransch betyder dock inte
att vare sig Skatteverket eller dom
stolarna äger utgå från att vederbö
rande skattebetalare är en skatte
smitare. Varje fall måste bedömas
på sina egna meriter, objektivt och
sakligt och – vilket gör sig särskilt
påtagligt i fall som här avses – fritt
från godtycke.

I ett fall som var mycket omskri
vet i massmedia blev ägaren till en
ganska så stor städfirma ”attackerad” av Skatteverket och fick känna
på detta med förutfatttade mening
ar. Skatteverket ”lyssnade” inte och
vederbörande fick stora problem.
Han gav dock inte upp utan satsade
vad han kunde på att få bort verkets
negativa och kännbara beslut. Myck
et stora arbetsinsatser lades ned bå
de från hans egen och en skattekun
nig väns sida. Affärsverksamheten
lamslogs och för att kunna betala
påförda skatter, räntor och avgif
ter fick han ta upp lån med den eg
na bostaden som säkerhet. Till slut
hann sanningen ikapp Skatteverket.
Besluten undanröjdes och tvisten
fördes inte vidare.
Hade företagaren ifråga inte haft
ett starkt psyke, ekonomiska resur
ser och ”ett jävlar anamma”, hade
både hans liv, företag och ekonomi
säkerligen fallit samman. För att be
skriva och visa vad som hade hänt,
skrev han bok om den ”misshandel”
han enligt sin väl dokumenterade
uppfattning hade utsatts för.
Vid sidan av sådant som popu
lism och förutfattade meningar kan
en skattebetalare även drabbas av
att någon rapporterar hen till Skat
teverket som misstänkt skattesmi
tare. För att underlätta för vederbö
rande rapportör att meddela verket
vad hen vet, eller tror sig veta, har
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Skatteverket på sin hemsida lämnat
information om hur man kan gå till
väga om man vill lämna uppgifter
om en annan skattebetalare.
Min förhoppning är att Skattever
ket hanterar uppgifter som någon
lämnar in avseende en skattebetala
re med synnerligen stor försiktighet
och inte låter sig dras med av nå
gon förutfattad mening. Som jag ser
det, är det vidare viktigt, att – om
en utredning påbörjas i följd av en
anmälan – skattebetalaren ifråga så
snart det av utredningstekniska skäl
är möjligt, får ta del av de uppgifter,
som verket har erhållit. Hen kan då
yttra sig över innehållet i de upp
gifter som anmälaren har lämnat in
och det många gånger säkerligen på
sådant sätt att anmälarens uppgif
ter ställs i annan dager än den som
verket initialt utgår från. Genom att
tidigt ange för vederbörande skat
tebetalare att verkets utredning ini
tierats i anledning av en anmälan
från en utomstående samt också in
formerar om innehållet i densamma,
kan mången gång mycket onödigt
arbete och onödig irritation undvi
kas.
Jag har i mitt arbete stött på pro
blematiken med anmälningar från
utomstående några enstaka gång
er. Den skattskyldige fick i ett av
fallen reda på att det fanns en så
dan anmälan först när ärendet hade
varit igång under ganska så lång tid.
Det var när hen begärde att få se allt
utredningsmaterial, som det kom
fram, att anmälningen fanns. Min
rekommendation är att man bör
undersöka saken så fort det finns
anledning att misstänka att Skatte
verkets utredning har initierats till
följd av en anmälan från utomstå
ende.
Det ovan angivna visar att det är
synnerligen viktigt att såväl Skatte
verket som förvaltningsdomstolarna
strängt upprätthåller de grundläg
gande principerna om objektivitet
och saklighet samt att beslutsfattan
det ska vara fritt från godtycke. Det
visar även att det likaledes är syn
nerligen viktigt att skattebetalarna
samt deras biträden och ombud gör

vad som kan göras för att angivna
grundprinciper upprätthålls.
2 FÖRTROENDET FÖR SKATTEVERKET
Skatteverket har i genomförda un
dersökningar fått mycket höga
betyg. Någon undersökning som
enbart tar sikte på Skatteverkets
agerande i tvister lär dock inte ha
genomförts. Det vore värdefullt om
en sådan genomfördes. Inspiration
finns att hämta i den undersökning
som Demoskop har gjort beträffan
de förvaltningsrätterna och som be
handlas närmare nedan.
Det intryck jag har fått genom
många samtal med såväl skattebe
talare som deras ombud är att de
är mindre nöjda med Skatteverkets
agerande i skattetvister än i andra
ärenden, många gånger är de till
och med mycket missnöjda. Skälen
härför är oftast att man inte känner
sig vara opartiskt och sakligt be
handlad, att verket inte ”lyssnar” på
framförda argument (de kanske re
dogörs för i verkets beslut, men tas
sedan inte med vid den bedömning
som görs; ”det är som om det som
den skatteskyldige angivit inte existerar”), att Skatteverkets beslut många
gånger är ”röriga”, och därigenom
tunglästa, samt att beslutsskälen in
te är tydligt skivna och därigenom
svåra att förstå. Vad som också hörs
är att beslutsskälen många gånger
uppfattas som skrivna för att passa
det beskattningsbeslut som verket
vill uppnå.
Ett annat exempel på vad som kan
ge upphov till missnöje gäller Skat
teverkets tillämpning av sina egna
rättsliga ställningstaganden. Dessa
går att hitta på verkets hemsida.
Skatteverkets generaldirektör Karin
Westling Palm har, såsom det anges
i en artikel i Skattenytt 2019 (s. 911),
framhållit hur genomarbetade ställ
ningstagandena är. Hon har tillagt,
att huvudsyftet med ställningsta
gandena är att ena verket och att de
”speglar Skatteverkets samlade och
officiella syn”.
Skatteverkets generaldirektörs in
ställning och uppfattning är intres
sant. Det gäller bara att ställnings

tagandena i tvistiga ärenden får det
genomslag och den acceptans hos
skattetjänstemännen som hon utgår
från. Min erfarenhet är att så inte
alltid är fallet.
Vad som i övrigt ligger bakom
missnöjet tror jag till mycket stor
del återfinns i själva beslutsord
ningen. Enligt skatteförfarandelagen
äger Skatteverket nämligen som för
sta instans fatta beslut i en mängd
frågor inom beskattningsområdet
och det även om tvist föreligger. Att
ett tvistigt ärende kan handla om
svårbedömbara frågor, både i mate
riellt och bevisrättsligt hänseende
och dessutom mycket substantiella
belopp, spelar ingen roll. Beslutan
derätten ligger likväl hos Skattever
ket.
Lite historik
Den ordning vi har i dag skiljer sig i
väsentliga hänseenden från den som
tidigare gällde. Enligt 1956 års tax
eringslag var det de så kallade tax
eringsnämnderna som fattade beslut
om den årliga taxeringen. Som re
gel tog nämnden till beslut inte upp
svårare frågor. Eftersom nämnden
arbetade på årsbasis, kunde nämn
den efter utgången av taxeringsåret
inte fatta något ytterligare beslut rö
rande de skattskyldiga. I stället hade
då de så kallade taxeringsintenden
terna, vilka fanns vid de olika läns
skattemyndigheter som då fanns, att
ge in ett överklagande eller en fram
ställning om eftertaxering till de
dåvarande länsskatterätterna, vilka
sedan fick pröva om intendentens
yrkanden skulle bifallas eller inte.
Förfarandet innebar i prakti
ken att alla lite mer komplicerade
tvister inte avgjordes av taxerings
nämnden som första instans, utan
av domstol. Att skattebetalaren fick
tvisten hänskjuten till domstol inne
bar att vederbörande kunde begära
muntlig förhandling och vid denna
få höra vittnen, bland annat den el
ler de personer som för skattemyn
dighetens räkning hade gjort den
utredning som intendentens yrkan
den baserades på. Som kommer att
framgå nedan förefaller det inte –
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med den ordning som numera gäller
– finnas någon möjlighet att få höra
Skatteverkets utredare som vittnen,
i vart fall inte om det beslut som ny
ligen fattats av kammarrätt i frågan
och som anges nedan blir vägle
dande.
Beslutsordningen ansågs med sta
tens ögon vara ineffektiv, eftersom
det kunde dröja lång tid innan det
fanns ett domstolsbeslut, som kunde
läggas till grund för uttag av skatt.
Missnöjet var utbrett. Missnöjet led
de till att det i mitten av 1980-talet
lades fram förslag om att taxerings
nämnderna skulle avskaffas och
ersättas av att skattemyndigheter
na själva, genom så kallade skatte
nämnder, skulle äga rätt att besluta
när tvist förelåg. En skattenämnd
skulle bestå av en ordförande (som
var en skattetjänsteman) och nämn
demän. Skattebetalarna skulle äga
tillträde till nämndens möten för att
där lägga fram sin sak. Någon möj
lighet att höra vittnen öppnades det
inte för. Om parterna var ense om
skatteutfallet eller saken uppenbar,
skulle en enskild skattetjänsteman
ha beslutanderätt.
Förslagen kom att genomför
as genom 1990 års taxeringslag.
Därigenom fick vi en ordning där
skattemyndigheten som första in
stans fick rätt att fatta beslut också
i synnerligen svåra och omfattan
de tvistiga ärenden. Det torde vara
invändningsfritt att säga att staten
därigenom fick en betydande fördel
på skattebetalarnas bekostnad jäm
fört med den ordning som tidigare
hade gällt. För svårare tvister gavs
dock skattemyndigheten en möjlig
het att i stället för att själva fatta
beslut i frågan hänskjuta denna till
domstol för avgörande. Såvitt jag
känner till kom denna möjlighet att
utnyttjas endast i ett fåtal fall. Den
är numera också borttagen från lag
stiftningen.
Vilken betydelse fick då skatte
nämnderna? När det gäller själva
rättskipningen fick den i prakti
ken ingen betydelse, ty lekmännen i
nämnden följde som regel framlag
da förslag till beslut. Undantag här
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ifrån fanns. Undantagen gällde of
tast skattetilläggsfrågan.
Som anges ovan kunde en skat
tebetalare begära att få komma till
nämndens sammanträde för att där
lägga fram sin sak muntligen. Dessa
möten var märkliga, ty i sammanträ
desrummet satt inte bara nämndens
ordförande och de lekmän som in
gick i nämnden, utan också den eller
de skattetjänstemän som hade gjort
den utredning, som låg till grund för
den uppkomna tvisten. När skatte
betalaren hade sagt sitt och lämnat
sammanträdeslokalen satt de utre
dande skattetjänstemännen kvar och
deltog i den efterföljande överlägg
ningen. Detta var naturligtvis ett
förfarande som inte upplevdes som
vare sig etiskt korrekt eller rättssä
kert.
Åren gick och det i princip me
ningslösa med skattenämnderna
ledde fram till att dessa kom att av
skaffas. En del protester framfördes
under lagstiftningsarbetet. Dessa
gällde framför allt lekmännens be
tydelse som representanter för all
mänheten (en demokratifråga).
Protesterna stod sig dock slätt mot
önskemålet att förenkla och, inte
minst, förbilliga beslutsförfarandet
genom att låta skattetjänstemännen
själva, på egen kammare, fatta be
skattningsbesluten i stället. De loka
la och länsvisa skattemyndigheterna
hade då redan avskaffats och ersatts
av den rikstäckande skatteorganet
Skatteverket.
Den nuvarande ordningen
Det som nu gäller är att skattebe
talarna ställs inför en ”gigantisk”
beskattningsmyndighet – Skatte
verket – med mycket stora resurser
och att de tvistiga ärendena avgörs
av enskilda skattetjänstmän och det
alldeles oavsett hur svårt eller kom
plicerat ärendet är. Visserligen ska
de svåra avgörandena hänskjutas till
beslut av en skattetjänsteman, som
anses som en ”särskilt kvalificerad
beslutsfattare”, och det efter före
dragning av den skattetjänsteman
som har handlagt ärendet, men vil
ken betydelse detta förhållande har

när det gäller förtroendet för Skatt
verkets beslutsfattande i de svåra
fallen låter jag vara osagt.
Skatteverkets rätt att fatta beslut
i skatteärenden är vittgående, men
det finns bland annat en sak verket
inte får göra, och det är att fatta be
slut med tillämpning av skatteflykts
lagen. Vill verket att den lagen ska
tillämpas, har verket att vända sig
till förvaltningsrätt med en begäran
härom.
Ett bekymmer är att Skatteverket
många gånger initierar ett skatte
ärende sent under den ordinarie om
prövningsperioden, vilken som regel
sträcker sig fram till utgången av det
andra kalenderåret efter beskatt
ningsåret. Det händer att till och
med omfattande och komplicerade
ärenden initieras först i september–
oktober under det andra året, trots
att verkets utredning kan ha pågått
halvårsvis eller längre och skattebe
talaren hållit de av verket angivna
remisstiderna. Man kan till och med
se fall där ett ärende hos Skattever
ket har legat i träda under sommar
perioden för att sedan, kanske först
i september, få ”liv” med åtföljande
korta svarstider för skattebetalarna.
I synnerhet om ärendet är omfat
tande och kräver eget fortsatt utred
ningsarbete av skattebetalaren, är
förfarandet inte acceptabelt.
Vad som inte heller är accepta
belt är sådana fall, där Skatteverket
skickar ut material till den skatt
skyldige i slutet av juni, det vill säga
strax innan den ordinarie semester
perioden börjar för de allra flesta,
med begäran om svar inom loppet
av ett par veckor. Till följd av sådant
beteende har många skattebetalare
och deras skatterådgivare fått sina
sommarsemestrar förstörda. Det
som framförallt bidrar till irritatio
nen är om Skatteverket haft ärendet
hos sig ett bra tag innan det skickas
ut på remiss. Brådskan i juni kan
normalt inte uppfattas på annat sätt
än att Skatteverket vill rensa bor
det innan sommarsemstrarna börjar
hos verket och sedan, när semestern
är över, ta itu med skattebetalarens
svar. Under senare år har jag dock
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fått höra att Skatteverket numera
försöker undvika dylikt agerande
och således i större utsträckning
respekterar semesterperioden. Det
låter förhoppningsfullt. Fortsätt så.
Anledningen till tidspressen un
der hösten andra året efter beskatt
ningsåret är att Skatteverket som
regel vill fatta beslut inom tidsra
men för det ordinarie omprövnings
förfarandet, trots att verket enligt
efterbeskattningsreglerna har yt
terligare fyra år till sitt förfogande.
Tidspressen framstår som märklig
i fall där beskattningsbeslutet inne
håller påförande av skattetillägg,
ty beviskravet för att skattetillägg
ska kunna påföras (att oriktig upp
gift har lämnats) ligger ju på samma
nivå som för efterbeskattningar, det
vill säga på en något högre nivå än
vid ordinarie omprövningar. Anser
verket att skattetillägg kan påföras,
borde verket således kunna skjuta
på beslutsfattandet. Härmed me
nar jag självfallet inte att verket bör
skjuta på beslutsfattandet tills efter
beskattningsperioden går mot sitt
slut, utan endast att detta bör kunna
skjutas på någon månad eller så.
Som jag förstår det återfinns oviljan
i att skjuta på beslutsfattandet i det
förhållandet att Skatteverket inte
vill riskera att förlora i själva skatte
frågan för det fall domstolarna inte
skulle dela verkets uppfattning om
att skattebetalaren har lämnat sådan
oriktig uppgift som kan föranleda
påförande av skattetillägg och där
med också efterbeskattning.
Det nu beskrivna visar att man
många gånger får räkna med att
Skatteverkets beslut kommer strax
före jul eller i mellandagarna. Ef
tersom den påförda skatten, liksom
eventuellt påfört skattetillägg, för
faller till betalning i månadsskiftet
januari/februari året efter, behöver
skattebetalaren vid missnöje över
klaga beslutet redan i början av ja
nuari för det fall vederbörande öns
kar erhålla anstånd med inbetalning
av skatten och eventuellt skattetill
lägg. Skatteverket ska därefter hinna
fatta beslut i anståndsfrågan innan
förfallodagen. Bråttom, bråttom.

Vid avslag behöver skattebetalaren
överklaga beslutet att vägra anstånd
och hamnar då i en domstolspro
cess, som helt säkert inte är avgjord
förrän efter förfallodagen, vilket
– om domstolarna inte beviljar an
stånd – medför en betydande ränte
kostnad för skattebetalaren för det
fall Skatteverkets beskattningsbeslut
inte ändras.
Någon möjlighet att höra vittnen
inför Skatteverket finns inte och det
finns inte heller några regler vilka
ger skattebetalarna rätt att få till
stånd ett sammanträde under reg
lerade former med skattehandläg
garen och/eller den person som ska
fatta beslut i ärendet. Visserligen
kan man be att få träffa vederböran
de beslutsfattare och dennes utred
ningsstab, men vad hjälper det och
hur känns det att sitta inför dessa
tjänstemän som oftast redan har
naglat fast sin uppfattning i översänt
förslag till beskattningsbeslut?
Något som borde vara problema
tiskt för Skatteverket, men inte fö
refaller vara det, gäller bevisfrågor
na. Ordningen är ju sådan att det är
Skatteverket som självt, genom den
skattetjänsteman som är beslutsfat
tare i ärendet, ska avgöra om skat
tebetalarens bevisning håller för att
medge avdrag också i fall där parter
na har olika uppfattning om värdet
i framlagd bevisning. När det gäller
inkomstsidan blir frågan särskilt på
taglig, eftersom bevisbördan för en
oredovisad inkomst, som Skattever
ket anser att skattebetalaren borde
ha redovisat i sin deklaration, åvi
lar verket. Skatteverket ska således
självt värdera styrkan i den bevis
ning som verket självt anser vara re
levant och kanske till stor del självt
har tagit fram. Det är givet att Skat
teverket många gånger ställs inför
ett svårhanterligt dilemma: ska ver
ket vid osäkerhet gå på den fiskala
linjen eller på skattebetalarens?
Regelverket är utformat så att det
– såvida det allmänna ombud som
finns hos Skatteverket inte griper in
(vilket sker ytterst sällan) – tving
ar Skatteverket att fatta beslut som
är till nackdel för skattebetalar

na även när stor tveksamhet råder,
ty eljest skulle alla tveksamma fall
stanna hos verket. Det vore ingen
bra ordning. För att komma till rätta
härmed borde regelverket ha en ut
formning liknande den som det tidi
gare gällde, nämligen att verket äger
överlämna tveksamma fall till dom
stol för avgörande. Det gäller då ba
ra att Skatteverket använder denna
möjlighet på ett för skattebetalarna
frikostigt sätt. Rena kverulansfall
ska givetvis avgöras direkt av Skat
teverket. Det är dock inte enkelt att
dra upp en skiljelinje mellan kveru
lansfallen och övriga fall. Meningar
na går säkerligen för det mesta isär;
det som är kverulans i Skattever
kets ögon kan, från skattebetalarens
perspektiv, utgöra ett idogt kämpan
de för vad vederbörande anser vara
rätt. Det är nog dessvärre så, att
det är svårt att finna en modell för
beslutsordningen i tveksamma fall
som tillfredsställer det fiskala in
tresset av att snabbt kunna driva in
skatt och skattebetalarnas intresse
av att bli sakligt och opartiskt be
handlade. Enligt min mening är frå
gan så viktig, att den bör bli föremål
för utredning.
Skatteprofessorn vid Stockholms
universitet Teresa Simon Almendal
har i sin doktorsavhandling Skatte
anpassade transaktioner och skat
tebrott (Norstedts 2005) angivit att
den straffrättsliga och den skatte
rättsliga legalitetsprincipen har flera
likheter och beröringspunkter med
varandra, men att det också finns
flera skillnader. Hon anger härvid
att bestraffningens generalpreven
tiva syfte står mot beskattningens
fiskala karaktär, ”vilket kan motivera
att man i tveksamma fall avstår från
bestraffning (in dubio pro mitius)
men accepterar en beskattning pro
fiscus” (s. 70).
Problematiken kan ytterligare be
lysas med att jag från domare i Hög
sta förvaltningsdomstolen har fått
höra att om osäkerhet föreligger, så
styrs utfallet inte av om det är Skat
teverket eller skattebetalaren som
vinner, utan utfallet styrs endast av
vad domstolens ledamöter tycker är
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det rätta. Att detta gäller hos Högsta
förvaltningsdomstolen har jag ingen
anledning att ifrågasätta. Däremot
tror jag att det finns fog för den syn
som Teresa Simon Almendal ger ut
tryck för när ett ”osäkert” ärende
hanteras av Skatteverket.
Det Teresa Simon Almendal skri
ver är i praktiken sannolikt korrekt
också för domstolarnas del när det
gäller sådana fall där målet handlar
om att bestämma det skattemässiga
utfallet av invecklade ”skatteanpassade” transaktioner som cross-bor
der leasing med flygplan och fartyg
och investeringar genom utländska
kapitalförsäkringar, stiftelser, truster
med mera. En form
av populism? När det gäller mer
”vardagliga” tvister, så har jag käns
lan av att domstolarna i alla in
stanser följer det som jag hört från
domare i Högsta förvaltningsdoms
tolen.
Det vore högst intressant om nå
gon rättsvetenskapsman närmare
ville granska i vilken utsträckning
och i vilka situationer som ”pro fiscus” slår igenom. Granskningen bör
inrymma hur ”pro fiscus” står sig
mot en prövning mot våra konstitu
tionella regler.
Det angivna visar att statsappara
ten har lyckats i sitt uppsåt att till
skapa ett enväldigt skatteverk inom
vars beslutsramar skattebetalarna är
i ett klart underläge och där princi
pen ”pro fiscus” kan antas ha många
företrädare.
3 FÖRTROENDET FÖR
FÖRVALTNINGRÄTTERNA
Demoskop presenterade i maj 2018
en rapport med rubriken ”Skattemål i förvaltningsdomstol – Rättvis
skatteprocess”. Syftet med rapporten
var att kartlägga hur advokater som
arbetar med skatterätt uppfattar att
processen fungerar i förvaltnings
rätten. Som referens jämförs resul
taten med advokater som arbetar
med processer i andra domstolar.
Rapporten baseras på 335 intervjuer,
varav 85 med advokater som arbetar
med skattemål.
Rapporten visar att 62 procent av
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de advokater som arbetar med skat
temål i förvaltningsdomstol anser
att processen fungerar dåligt; bland
advokater i andra domstolar är mot
svarande andel 9 procent.
Kritiken är påtaglig när det gäller
bevisvärderingen och beslutsmoti
veringarna, och hela 61 procent an
ser att förvaltningsrätterna inte är
opartiska. När det gäller tingsrätter
na är motsvarande siffra 6 procent.
Demoskops rapport ledde till att
det etablerades ett samarbete mel
lan Sveriges advokatsamfund, för
valtningsrätter och Skatteverket
med det uttalade syftet att förbättra
skatteprocessen i framförallt ”stora
och komplicerade” mål. Arbetet re
sulterade i en gemensam rapport
avgiven i juni 2019 med rubriken
”Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål
– ökad samsyn mellan inblandade
parter”.
Rapporten har rönt ett både stort
och berättigat intresse och anvis
ningar och förslag som läggs fram
i rapporten förefaller redan ha fått
betydelse. Särskilt tycks detta gälla
förberedelsearbetet inför muntliga
förhandlingar. Telefonmöten för att
diskutera förhandlingens upplägg
ning har initierats av domstolarna
och den som har begärt förhand
lingen har ombetts att precisera
vilka frågor vederbörande vill lyfta
fram vid förhandlingen. Allt i rap
porten är dock inte invändnings
fritt och alla viktiga frågor är inte
behandlade, bland annat finns inget
särskilt angivet om hur muntliga
förhandlingar i mål som inrymmer
skattetillägg bör struktureras. Det
finns en hel del angivet om muntliga
förhandlingar, när så inte är fallet.
Det hade varit av värde om rappor
ten även hade innehållit synpunk
ter utvisande skillnaden mellan
muntliga förhandlingar i mål som
inte inrymmer skattetillägg och så
dana som inrymmer skattetillägg.
När det gäller skattetilläggsfallen,
finns det ju särskilda bestämmelser
om muntliga förhandlingar i skat
teförfarandelagen och i den euro
peiska konventionen om skydd för

de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (artikel 6
– rätten till en rättvis rättegång).
Som jag uppfattar dessa bestämmel
ser har skattebetalaren rätt att på
ett rimligt sätt lägga fram hela sin
sak för domstolen, medan motsva
rande rätt inte föreligger om målet
inte innehåller skattetillägg. Hur
somhelst, det påbörjade samarbetet
bör skyndsamt drivas vidare. Det är
i det fortsatta arbetet viktigt att de
förslag som lades fram i rapporten
följs upp, justeras och komplette
ras i den utsträckning som framstår
som erforderligt.
4 NÅGRA SPÖRSMÅL GÄLLANDE PRO
CESSEN HOS FÖRVALTNINGSRÄTT
Med den nuvarande beslutsord
ningen står det inte ”0–0” när en
skattetvist kommer till förvaltnings
rätten, utan det står ”1–0” till Skatte
verket (en metafor som rådmannen
vid Förvaltningsrätten i Stockholm
Johan Rick använder sig av i en
mycket intressant artikel i Svensk
Skattetidning 2019, s. 347–354, med
titeln ”Praktisk skatteprocess – några
personliga reflektioner kring förande
av talan i skattemål”, som väl illus
trerar situationen). Det är ett över
tag som är svårt att motivera av an
dra skäl än rent fiskala. Den ordning
som tidigare fanns, där taxeringsin
tendenterna överklagade taxerings
nämndernas beslut till domstol, var
rättssäkrare. Hos domstolen stod
det då ”0–0”, och det ankom då på
taxeringsintendenten att visa fog för
sina yrkanden.
Utgångsläget att Skatteverket ”leder” med 1–0 när processen kom
mer till domstolen gör det naturligt
vis svårare för skattebetalaren än
om den gamla ordningen hade gällt.
Rick uttrycker detta i sin artikel på
följande sätt (s. 349): ”Det faktum att
ett bifall till klagandens talan i skattemål förutsätter att domstolen känner sig så pass övertygad om att det
överklagade beslutet är felaktigt att
domstolen är beredd att helt eller delvis ändra beslutet ställer höga krav
på klaganden och dennes eventuella
ombud/biträden i skattemål – ibland
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kanske till och med högre krav, eller
i vart fall andra krav, än vid tvister i
allmän domstol, där tvistefrågan är
’öppen’ i den mening att det inte finns
ett beslut åt något håll.”
Rick fortsätter med att den ”partiskhet” som förvaltningsdomstolar
na anklagas för delvis skulle kunna
ha sin grund i ”att om beslutet inte
ändras kan det kännas som att domstolen bara ’håller med’ Skatteverket och ställer sig på myndighetens
sida”. Ytterligare en anledning ”till
denna upplevda partiskhet” tror Rick
mycket riktigt kan ligga i förvalt
ningsdomstolarnas domskrivnings
teknik, det vill säga ”att domstolarna
inte alltid utförligt redovisar detaljerade domskäl i de fall domstolarna delar Skatteverkets uppfattning i
målet”. Nu behöver domskälen dock
inte vara detaljerade. Det viktiga är
att det som skrivs förklarar domsto
lens bedömning av omständighe
ter och bevisning. Detta är viktigare
än att domstolen är ”detaljrik” i sitt
skrivande.
I sin ovan nämnda artikel lyfter
också Jäderholm föredömligt fram
domskrivningen som en viktig fråga
när det gäller förtroendet för rätt
skipningen.
Den kritik som framförs när det
gäller domskrivningen är, som jag
uppfattar det hela, att domstolar
na alltför ofta inte tillräckligt öppet
och tydligt redovisar hur man har
bedömt skattebetalarens invänd
ningar och åberopad bevisning. Det
är exempelvis inte alls ovanligt att
mycket av det som skattebetalaren
har anfört och åberopat till stöd för
sin uppfattning överhuvudtaget inte
tas upp och bedöms i domskälen
utan i stället enbart nämns i domens
inledande avsnitt. Domskrivningen
har dock, generellt sett, successivt
blivit mycket bättre. Ett exempel
härpå är att domstolarna numera
överlag förefaller vara noga med
att skriva in vem som har bevisbör
dan och vilket beviskrav som gäller.
Det som skrivs om bevisreglerna får
dock inget egentligt värde om inte
det skrivna kopplas till en tydlig
skriftlig redogörelse i domskälen för

hur bevisningen har värderats och
bedömts. Även när det gäller dom
stolarnas motiveringar i rent rätts
liga frågor är trenden positiv. Utan
grundliga och begripliga förklaring
ar är det uppenbart att skattebeta
larna kan uppleva situationen som
att domstolen bara håller med Skat
teverket.
När det gäller domskrivningen
finns det således en hel del att öns
ka, vilket också kommer till klart ut
tryck i Demoskops undersökning.
Som jag förstår det, så arbetar man
på domstolarna med frågan, och
som jag ser det, är domstolarna på
rätt väg. Mycket återstår dock att
göra.
5 DEN ”LÖMSKA” SAKPROCESSEN
Förvaltningsdomstolarna är inte
några myndigheter som i skatte
ärenden agerar på annat sätt än
Skatteverket. Det ankommer nämli
gen på domstolarna, likaväl som det
ankommer på Skatteverket, att se till
att beskattningsbesluten står i över
ensstämmelse med gällande regler
och principer. Ett tidigare regerings
råd uttryckte saken på det sättet att
”egentligen är domstolarna vid hanteringen av skattetvister ingenting
annat än beskattningsmyndigheter”.
Domstolarnas skyldighet att se till
att beskattningsbesluten står i över
ensstämmelse med gällande regler
kan innebära att en domstol faststäl
ler Skatteverkets beslut som sådant,
det vill säga beloppsmässigt (refor
matio in pejus gäller), men på helt
andra skäl än de som motiverade
beslutet ifråga. Verkets beslutsmo
tivering underkänns, men beskatt
ningsutfallet står fast! Den enda for
mella begränsning som i här aktuellt
avseende finns är att domstolen inte
får ändra ”saken”.
I sådana fall där domstolen inte
anser sig kunna acceptera Skatte
verkets beslutskäl, men väl själva
beskattningsbeslutet, är det viktigt
att parterna bereds tillfälle att yttra
sig över den ”väg” som domstolen
överväger att slå in på. Det är emel
lertid långtifrån givet att så sker.
Alldeles oavsett om domstolen till

parterna sänder ut eller inte sänder
ut sina ”funderingar” för eventuella
synpunkter, är risken alldeles upp
bar att förfarandet ses som partiskt
till Skatteverkets fördel i alla fall där
domstolens nya sätt att se på frågan
leder till att skattebetalarens över
klagande avslås.
Så länge som domstolen dömer
inom ramen för den initierade sak
frågan gör domstolen inte något for
mellt fel när man avslår skattebeta
larens överklagande på annan grund
eller med hjälp av andra motivering
ar än de som Skatteverket lade till
grund för det överklagade beslutet.
Ordningen har dock den odiskutabla
nackdelen att vederbörande skat
tebetalare lätt uppfattar domstolen
som ett hjälporgan till Skatteverket.
Skatteverket lyckades inte ”få ihop
det”, men med hjälp av domstolen
gick det ändå verkets väg.
6 RÄTTEN ATT HÖRA VITTNEN
Enligt regelverket får part inte höras
som vittne.
En sak som lätt kan uppfattas
som att lagstiftaren huldar mer om
statens skatteintressen än skatte
betalarnas är att skattebetalarna
inte äger få höra Skatteverkets ut
redande personal som vittnen, och
det även om det i sak framstår som
befogat att höra vederbörande om
dennes iakttagelser under sitt utred
ningsarbete. Enligt min uppfattning
är denna ordning olycklig.
Att det förhåller sig sålunda har
nyligen bekräftats i ett kammarrätts
avgörande. Kammarrätten fastställ
de förvaltningsrättens beslut om att
en person inom Skatteverket som
hade genomfört diverse utrednings
arbete inte fick höras. Skälet härför
angavs vara att vederbörande är att
se som företrädare för Skattever
ket och därmed som företrädare för
en av parterna i målet. Detta ansågs
gälla oaktat det förhållandet att per
sonen ifråga inte hade skrivit på
vare sig något beslut eller någon in
laga upprättad av Skatteverket i den
aktuella processen. Det gällde vida
re oavsett vilka formella förordnan
den som fanns.
ADVOKATEN NR 3 • 2020

PRAKTISK JURIDIK

Det är dock inte givet att bestäm
melserna ska tolkas på det sättet,
att vittnesförhör med Skatteverkets
utredande personal inte är tillåtet.
Ulrik von Essen har i sin bok För
valtningsprocesslagen med mera: En
kommentar (Wolters Kluwer, Gula
biblioteket, 7:e upplagan) ställt frå
gan om ingen representant för Skat
teverket kan vittna. Han besvarar
frågan med följande: ”Det finns exempel på underrättspraxis med den
innebörden, men rättsläget får anses
vara oklart.” Trots detta uttalande
och trots att det inte förefaller fin
nas något avgörande i frågan från
Högsta förvaltningsdomstolen an
gav Skatteverket i målet, som resul
terade i det ovan angivna kammar
rättsbeslutet, att det var givet att
inte heller kammarrätten skulle til�
låta vittnesförhöret ”med hänsyn till
till den praxis som gäller på området”. Vilken praxis som Skatteverket
åsyftar angavs inte. Ej heller anges
någon praxis i vare sig förvaltnings
rättens eller kammarrättens beslut.
När det gäller rättsläget så kan
jag tillägga att jag i ett kammarrätts
ärende fick höra utredande personal
som vittne. Först sade kammarrät
ten ”nej”, men efter det att jag hade
protesterat häremot blev svaret ”ja”.
Jag fick samtidigt den informatio
nen, att den muntliga förhandling
en skulle börja med vittnesförhöret
ifråga. Det blev en konstig ordning.
Hursomhelst, så förefaller rätts
läget, även om Skatteverket och den
kammarrätt som fattade beslut i det
ovan angivna ärendet anser motsat
sen, vara oklart. Något behöver gö
ras åt saken, så att verkets utredan
de personal kan höras som vittnen.
Att få upp frågan för prövning av
Högsta förvaltningsdomstolen vore
önskvärt. Svårigheten är dock att få
fram ett mål som är lämpligt för än
damålet.
7 DOMARNAS KUNSKAPER NÄR
DET GÄLLER DEN MATERIELLA
SKATTELAGSTIFTNINGEN
En viktig fråga när det gäller för
troendet för domstolarna är den att
parterna många gånger har bättre
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materiella kunskaper i skatterätt än
vad domarna har. Det finns natur
ligtvis en hel del undantag härifrån.
Kunskapsskillnaden är något man
på domstolarna är medveten om
och försöker reducera bland annat
genom utbildningsinsatser.
Den kunskapsskillnad som finns
understryker det viktiga i att Skat
teverket, liksom skattebetalarna och
deras ombud, i vart fall i komplice
rade tvister, förser domstolen med
ordentliga rättsutredningar, och när
så erfordras också tydliga ekonomis
ka beräkningar. Ett exempel på det
förstnämnda gäller EU-rättens bety
delse i skattemål, kanske särskilt på
mervärdesskatteområdet. Ett exem
pel på det andra är hur rörelsemar
ginaler har beräknats när de ingår i
ett underlag för att beräkna exem
pelvis internpriser.
När det gäller förvaltningsdom
stolarnas förmåga att hantera svåra
skatterättsliga frågor har jag noterat
att Rick i sin artikel i Svensk Skatte
tidning har angivit att domare fort
farande till stor del är ”generalister”,
dock ”med den gemensamma nämnaren att alla är erkänt mycket skickliga jurister” (s. 352).
Nu är det dock inte så enkelt som
att det skulle räcka med att alla do
mare är erkänt skickliga jurister, ty
även mycket skickliga jurister be
höver vidareutbildning. Eftersom
domarna har att arbeta också med
många andra slag av tvister än skat
tetvister – det är nog till och med
så att merparten av de ärenden som
en domare hanterar vanligtvis gäller
annat än skatt – är det naturligtvis
svårt, för att inte säga omöjligt, för
andra än vissa domare att låta sin
vidareutbildning fokusera mot den
materiella skatterätten. Detta måste
vi som arbetar med skattetvister ha
förståelse för. Förhållandet påverkar
dock lätt tilltron till domstolarnas
hantering av skattemål.
Att hålla sig ajour på skatteområ
det kräver mycket tid. Det går de
finitivt inte att hantera behovet av
vidareutbildning på det sätt som
en domare för några år sedan ilsket
sade till mig, då jag föreläste för ett

antal domare vid förvaltningsrätter
och kammarrätter: ”Du ska veta att
vi lär oss allt vi behöver kunna i det
dagliga arbetet. Varje ärende ger oss
ny kunskap. Vi behöver inte mer.” Det
är naturligtvis korrekt, att ny kun
skap erhålls i det dagliga arbetet.
Det vederbörande inte förstod var
poängen med att försöka vara i takt
med tiden och således genom vida
reutbildning få klart för sig vad som
”händer” på skatteområdet, i vart
fall i stort (alla skattemål som dom
stolarna hanterar gäller ju ”gamla”
beskattningsår). Det skulle förvåna
mig mycket om någon domare ut
tryckte sig på samma sätt i dag.
8 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖR
KOSTNADER I SKATTETVISTER
Att få hjälp i en skattetvist kostar.
Ibland väldigt mycket. I vissa si
tuationer har skattebetalarna dock
rätt att få ersättning från staten för
i tvisten havda kostnader inte bara
för anlitat ombud utan också för an
litat biträde, utredning eller annat
som skattebetalaren skäligen behövt
för att ta tillvara sin rätt i tvisten.
Beslut härom fattas efter ansökan
från skattebetalaren av Skatteverket
för sådana kostnader som uppkom
mit när tvisten handlades av verket
och av förvaltningsdomstol till den
del som kostnaderna uppkommit
när tvisten handlades där.
För att få ersättning i skattetvister
för anlitat ombud eller biträde mås
te i normalfallen två grundläggande
villkor vara uppfyllda. Det första är
att skattebetalaren har varit i behov
av hjälp. Det andra är att han fått
helt eller delvis bifall till sina yrkan
den. Även om det första villkoret
är uppfyllt, har såväl Skatteverket
som domstolarna emellertid mer el
ler mindre regelbundet inte bifallit
framställda ersättningsanspråk för
anlitat ombud eller anlitat biträde
fullt ut. Skälen härför har varierat,
men förefaller oftast ha varit att om
budet/biträdet har ansetts ha arbe
tat för mycket i ärendet, att timar
vodet varit för högt eller att ingiven
arbetsredogörelse varit bristfällig.
Mycket sällan har det lämnats några
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närmare skäl för fattade beslut. Som
regel har skattebetalarna tillerkänts
ersättning med belopp som ansetts
som ”skäliga”.
Hur långt kraven sträckte sig an
sågs som oklart. För att råda bot
häremot har Högsta förvaltnings
domstolen relativt nyligen avgjort
mål avseende vilka krav som ska
ställas på skattebetalaren för att er
sättning ska utgå (HFD 2019 ref. 16
och 27).
De krav som Högsta förvaltnings
domstolen ställer upp är både
många och stränga och förefaller
väl återspegla lagstiftarens njug
ga inställning i frågan. Bland annat
inrymmer kraven att ersättnings
yrkandet måste vila på synnerli
gen detaljerade arbetsredogörelser.
Vidare framgår det klart att yrkad
timersättning måste bedömas som
skälig med beaktande av frågan/må
lets svårighetsgrad, ombudets kvali
fikationer och erfarenhet samt med
vilken skicklighet och omsorg som
ombudet har utfört sitt uppdrag.
För en närmare redogörelse för
Högsta förvaltningsdomstolens av
göranden och vad de rent faktiskt
innebär när det gäller hur framställ
ningar om ersättning ska ”byggas
upp”, och också vilken utgång man
har att räkna med, hänvisar jag till
en mycket läsvärd artikel av advoka
ten Börje Leidhammar i Skattenytt
2019, s. 888–898.
Min uppfattning är att vi som age
rar som ombud i skattetvister noga
måste sätta oss in i betydelsen av de
krav som Högsta förvaltningsdoms
tolen har ställt upp, bland annat för
att vi på ett vederhäftigt sätt ska
kunna förklara för våra uppdrags
givare dels vad som behöver göras,
dels att man sällan har att räkna
med att framställda ersättningskrav
bifalles fullt ut. Vid författandet av
framställningen om ersättning behö
ver man också, som jag ser det, noga
överväga så att man inte bryter mot
den sekretess som gäller i advoka
ters verksamhet. Samråd med klien
ten är nödvändigt.
Det ska bli mycket intressant att
följa hur och på vilket sätt Skatte

verket och domstolarna kommer att
tillämpa de krav som Högsta för
valtningsdomstolen har ställt upp.
Om kraven inte anses vara mötta,
ska ersättning – om rätt till ersätt
ning principiellt sett anses föreligga
– erhållas med ”skäligt” belopp, det
vill säga åter till ruta ett.
9 DEBATTEN GÄLLANDE RÄTTS
SÄKERHETEN I SKATTEÄRENDEN
Rick anger i sin ovan nämnda ar
tikel att det har förts en stundtals
osedvanligt argsint debatt avseende
den annars någorlunda styvmoder
ligt behandlade domstolsprocessen
i de allmänna förvaltningsdomsto
larna (s. 347). I sitt sammanhang kan
det han anger inte förstås på annat
sätt än att det handlar om kritik från
”skattebetalarsidan” mot både dom
stolarna och Skatteverket.
Jag har svårt att förstå Ricks kri
tik. Han anger inte vilken debatt han
åsyftar och någon argsint debatt att
lyfta fram känner jag inte till. Jag
vet naturligtvis att det genom åren
har skrivits många kritiska artiklar,
men att etikettera dem som argsinta
tycker jag är att gå för långt. Om en
artikel nu är argsint till sitt innehåll,
så kanske argsintheten för övrigt är
högst motiverad för den som skrivit
artikeln. Jag tror också att frågan om
en artikel anses som argsint till sitt
innehåll mången gång har sin grund
i var i rättssystemet som läsaren be
finner sig.
Det är viktigt att skilja mellan en
osaklig och en argsint debatt. Som
jag förstår Ricks inlägg, så handlar
det dock inte om osaklig kritik, utan
om saklig kritik som framförs arg
sint. Kritik som är sakligt motiverad
måste både domstolarna och Skatte
verket rimligen både tåla och accep
tera. De är varken höjda över lagen
eller berättigade till att inskränka
medborgarnas rätt att yttra sig över
rättskipningen. För mig framstår en
intensiv sakligt baserad debatt en
dast som ett sätt att försöka få bort
något som inte är bra och ersätta
det med något bättre.
Rick talar om debatten som ett
nyfunnet intresse. Jag som har varit

med länge vet att det inte handlar
om något nyfunnet intresse. Debat
ten har förts i vart fall så länge jag
varit i branschen. Antalet debattin
lägg i våra dagstidningar är exem
pelvis relativt omfattande. Bland
annat har Svenskt näringsliv genom
åren skrivit flera både intresseväck
ande och sakligt motiverade artik
lar. Som ytterligare exempel kan
nämnas att flera inom akademien
verksamma skattekunniga personer
också har skrivit debattartiklar. Det
samma har flera företrädare för ad
vokatkåren gjort.
Som ett annat exempel på att de
batten inte är något ”nyfunnet intresse” förtjänar det att omnämnas
att såväl Svenskt näringsliv som
Instituet Skatter & Rättssäkerhet i
många år har arrangerat seminarier
vid vilka viktiga rättssäkerhetsfrå
gor har debatterats. Seminarierna
äger rum i Stockholm och har gläd
jande nog lockat deltagare också
från andra delar av landet. Gläd
jande är även att seminarierna, vid
sidan av skattekonsulter, besökts
av ett betydande antal domare från
förvaltningsdomstolarna (även från
Högsta förvaltningsdomstolen),
skattetjänstemän, rättsvetenskaps
män och företrädare från både riks
dagen och regeringen.
Jag vill i denna del gärna tillägga,
att jag uppskattar Ricks mod att kas
ta sig in i debatten på sätt som sker
i hans artikel. Hoppas fler domare
och också skattetjänstemän vågar
sig på samma sak. För oss som pro
cessar i skattemål, vore det mycket
värdefullt.
10 AVSLUTNING
Jag hoppas att det jag skrivit ma
nar till både debatt och eftertanke
samt att också andra som arbetar
som ombud i skattetvister i artik
lar är villiga att dela med sig av sina
synpunkter och erfarenheter. Att
jag önskar att fler domare och även
skattetjänstemän ger sig in i debat
ten framgår redan av det föregående
avsnittet.
Peter Nordquist
Advokat
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MÅNADENS ADVOKAT
ANNIKA TROIVE HEDMAN
Annika Troive Hedman på Advokatfirman Sylwan & FengerKrog i Falun är ny ledamot i
Advokatsamfundet, med en mer
varierad yrkesbakgrund som
jurist än många advokater. Innan
hon började på advokatbyrå var
hon verksjurist på Transportstyrelsen. Dessförinnan var hon
åklagare.

”ATT AXLA ANSVARET
SOM FÖRSVARARE ÄR
ETT STORT ANSVAR SOM
JAG TYCKER ATT ALLA
NYBLIVNA ADVOKATER
BÖR VARA VÄLDIGT
ÖDMJUKA INFÖR.”

Du har en rätt mångsidig yrkesbakgrund. Varför valde du att
lämna tjänsten som verksjurist
för att bli advokat?
– Jag slutade som åklagare för
att jag just då behövde ”ett vanligt
jobb” för att få livspusslet att gå
ihop. Transportstyrelsen passade
bra – intressanta frågor men hu
vudsakligen skriftliga domstols
processer och utredningsupp
drag, som var lättare att planera
än arbetet vid åklagarkamma
ren. Det var fantastiskt bra och
helt nödvändigt för mig att ta det
steget då, men med tiden kände
jag en längtan tillbaks till rättssa
len, straffrätten och humanjuridi
ken. Just den muntliga processen
med alla sina beståndsdelar går
ju inte att jämföra med så mycket
annat. Jag hade haft mina funde
ringar på advokatyrket redan när
jag satt ting och kände att det var
ett bra läge att ge det en chans.
Du arbetade med yrkestrafikfrågor på Transportstyrelsen. Hur
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kom det sig att du inriktade dig
på just det området?
– Det föll sig ganska naturligt,
eftersom just yrkestrafikfrågor
na ligger nära straffrätten och in
begriper en tät kontakt med po
lis och åklagare. Jag hade arbetat
en del med yrkestrafikfrågor
som åklagare, och för Transport
styrelsen var det var såklart bra
med någon på den egna myndig
heten som hade en förståelse för
helheten.
Hur stora är yrkestrafikfrågorna
inom advokatbranschen?
– Jag har inte stött på så många
yrkestrafikfrågor sedan jag kom
till byrån och inte heller så
många advokater som jobbar
med sådana frågor. Det är lite för
vånande med tanke på hur stor
transportbranschen är. Det borde
finnas ett stort utrymme där för
ombud med den kvalitetsstämpel
som advokater faktiskt har.
Vilken nytta har du som advokat

av dina erfarenheter och kunskaper från tiden som åklagare och
verksjurist?
– Utbildningen och processva
nan från åren som åklagare har
såklart gett en trygghet som jag
är enormt tacksam för. Att vara
trygg i sin roll och att ha koll på
spelreglerna är ju en grundför
utsättning för att göra jobbet i
rättssalen och under förunder
sökningen på bästa sätt för kli
enten. Där har jag nog en stor
fördel jämfört med många andra
nya advokater.

Upplever du några svårigheter
med att gå från åklagar- till försvararsidan?
– Att axla ansvaret som försva
rare är ett stort ansvar som jag
tycker att alla nyblivna advoka
ter bör vara väldigt ödmjuka in
för. Självklart är det stora skill
nader i hur en försvarare och
en åklagare arbetar under såväl
förundersökning som huvudför
handling, men jag väljer snara
re att se åklagarbakgrunden som
en fördel nu när jag går in i den
rollen.

Tycker du att rörligheten borde
vara större i juristbranschen?
– Rörlighet i sig kanske inte har
något egensyfte, men för min del
har det varit nödvändigt med hän
syn till familj och välmående. Jag
är glad att jag har vågat vara rör
lig, annars hade jag nog inte känt
så stor glädje i jobbet som jag gör
i dag. Det har gett erfarenheter
som jag inte vill vara utan, men
nu har jag rört mig klart tror jag.

Vilka fördomar eller förutfattade
meningar kan åklagare ha om
advokater?
– Jag tror att det är en fördom
just att åklagare har fördomar el
ler förutfattade meningar om ad
vokater. Här i Dalarna där jag va
rit verksam har jag inte stött på
mycket sådant, utan ser snarare
att arbetet präglas av en ömsesi
dig respekt för våra olika roller i
rättssystemet.
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Rörlighet mellan juristyrkena har gett
erfarenhet, trygghet och glädje i jobbet
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Nya uppdrag
och utmärkelser
Thomas Rolén fick den 4 februari
motta H.M. Konungens medalj,
12:e storleken i Serafimerordens band, för framstående
insatser inom svenskt rättsoch utredningsväsende.

l Kammarrättspresident

l Advokatbyrån

Magnussons
grundare Per Magnusson
lämnar över byrån till nästa
generation. Per Magnusson
har drivit advokatbyråer i omkring 30 år.

l Michelle

Hessius och Anna
Grahn är nya delägare i
Walthon Advokater.
Michael
Erliksson är ny tillförordnad
rättschef på Försäkringskassan.

l Chefsrådmannen

l Rickard Zamuhl, specialiserad på fastighetsrätt, är ny
delägare i Foyen. Han kommer
närmast från en roll som del
ägare på AG Advokat.

Cirio och Fryshuset fördjupar samarbete
Advokatfirman Cirio har fördjupat sitt samarbete med den ideella organisationen Fryshuset. Syftet med samarbetet är att stärka ungdomars lokala engagemang. Byråns jurister kommer att stå till förfogande för ungdomarna på Fryshuset för bland annat rättslig rådgivning, utbildning och studiebesök. Advokater och jurister på
Cirio kommer att delta i olika projekt, däribland Selfmade, där unga från en mindre privilegierad bakgrund får
stöd att ta sig in på arbetsmarknaden.
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Jussil Broms är ny
delägare i DLA Piper. Anna
Jussil Broms är specialiserad
på it- och medierätt.

l Anna

Maria Lagerqvist
Gahm, senior jurist och tidigare senior IP counsel vid Volvo
Cars, har anslutit till Vinge.

l Advokaterna Leif Baecklund
och Thomas Ehrner samt obeståndsekonomen Pia Sundlöf
lämnar Setterwalls och ansluter sig till Fylgia.

Kvinnor tjänar
tre miljoner mindre
Efter justering av faktorer som
påverkar lönen tjänar kvinnor i fackförbundet Akavias
medlemsgrupper i snitt 2 797
kronor mindre än män, varje
månad. Under ett helt yrkesliv
skiljer det över tre miljoner
kronor i lön mellan män och
kvinnor som är akademiker.
Det framgår av en analys som
Akavia presenterade inför
Internationella kvinnodagen i
mars. Siffrorna bygger på lönestatistik från 41 680 jurister,
ekonomer, kommunikatörer,
personalvetare, samhällsvetare och it-akademiker som är
medlemmar i Akavia.
Akavia bilades den 1 januari
i år genom en sammanslagning av fackförbundet Jusek
och Civilekonomerna.

l Anna

Advokatbyrå lanserar
uppsatsstipendium

Advokat-SM tioårsjubilerar
Den 28 augusti 2020 firar Advokat-SM i fotboll tio år. Arrangörerna lovar
därför att bjuda på den bästa och mest storslagna turneringen någonsin, med nya inslag och överraskningar.
Förra året deltog omkring 450 anställda vid advokatbyråer och arrangörerna väntar sig minst lika många i år. Regerande mästare är
Roschiers herrar och Kaidings damer.
Läs mer på advokat-sm.se

Advokatbyrån AG Advokat har
skapat ett uppsatsstipendium
om 50 000 kronor. Stipendiet
kommer varje år att tilldelas
den juriststudent som skrivit
det bästa examensarbetet
inom fastighets- eller entreprenadrätt. Syftet med stipendiet
är att fler studenter ska få upp
ögonen för rättsområden som
berör fastighets- och entreprenadbranschen.
I juryn 2021 sitter advokaterna Johan Wingmark, Eric
Ödling och Naala Gångare
Grede.
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Okunnighet om
investeringsrätt kan
kosta mer än skjortan
Pär Hallström, professor emeritus vid Umeå universitet, har med stort intresse
läst Julia Isakssons examensarbete. Hallström anser att Julia Isaksson
riktar ljuset mot några punkter som är viktiga att minnas för dem som skriver
investeringskontrakt mellan offentliga organ och utländska företag.
ka staten på grund av beslutet
att lägga ned kärnindustrin fått
stor uppmärksamhet, men hen
nes misstanke bekräftades av en
snabbundersökning.
Efter det att hon påbörjat ar
betet med uppsatsen bekräfta
des ytterligare att ämnet för hen
nes uppsats, förhållandet mellan
folkrättsliga investeringsskydds
avtal och privaträttsliga investe
ringskontrakt, är av största aktu
alitet också för Sveriges del, och
att okunnigheten kan stå den of
fentliga parten dyrt. Med grund
i samma avtal som åberopats av
Vattenfall mot Tyskland, Ener
gy Charter Treaty (ECT), stäm
de det australiensiska företaget
Aura Energy Sverige på 17 mil
jarder kronor, eftersom Sveriges
beslut att förbjuda uranbrytning

och uranprospektering strider
mot Aura Energys rättigheter
enligt ett investeringskontrakt,
ett prospekteringsavtal, slutet
mellan företaget och Bergs kom
mun i Jämtland.
Julia Isaksson riktar ljuset mot
några punkter som är viktiga att
minnas för dem som skriver in
vesteringskontrakt mellan of
fentliga organ och utländska
företag. Det avtal som sluts är
alltså inte det enda som regle
rar förhållandet mellan parter
na, utan oftast finns också en
folkrättslig traktat i bakgrun
den som skyddar utländska fö
retag i värdlandet. Det nämnda
ECT är ett sådant. EU skyddar
EU-företags investeringar i ny
are avtal, och Sverige har 73 bi
laterala investeringsskyddsavtal,
så kallade BITS, med främman
de länder.
investe
ringsskyddsavtal innehåller vis
sa klausuler med liknande inne
håll, bland annat har de oftast en
klausul om skiljedom. Investe
ringsskyddsavtalen ger möjlig
het för investeraren att stämma
in en tvist till en skiljedomstol
utan att lokala remedier behö
ver uttömmas. I de flesta fall
hänvisas till ICSID i Washing
ton, som har utarbetat en om
fattande praxis och främst til�
lämpar internationell rätt.
Möjligheten att stämma in en
sak till ICSID med grund i inves
teringsskyddsavtalet gäller inte

investeringskontrakt och

Julia Isaksson tog examen i januari 2020 och arbetar i dag på Legal Works
med affärsjuridiska frågor inom rådgivningsfunktionen LW advisory.
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Julia Isaksson blev intresserad
av juridiken kring avtalet mellan Region Stockholm och det
kinesiska företaget China Railway Tunnel Group (CRTG), som
vunnit upphandlingen av ett
tunnelbanebygge i Stockholm.
Tunnelbanestationen Tekniska
högskolan i Stockholm.

bara de klassiska frågorna om di
rekt eller indirekt expropriering,
utan också till exempel brott mot
den luddiga klausulen om fair
and equitable treatment, som
täcker en mångfald situationer.
Rätten för företaget att stäm
ma in till ICSID gör att det in
vesteringskontrakt som den
kommunala eller regionala par
ten mödosamt förhandlat fram
förlorar mycket av sin betydel
se. Visserligen gäller principen
om avtalsfrihet och pacta sunt
servanda, men skiljedomsto
lens dom angående investe
ringsskyddsavtalet är tvingande
för Sverige, och kontraktet för
lorar sin verkan till den del det
berörs av investeringsskyddsav
talet. Julia Isaksson understry
ker att nästan alla investerings
ADVOKATEN NR 3 • 2020
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et händer att studenter
som väljer ämne för sina
examensarbeten gör vär
defulla upptäckter. Julia Isaks
son vid Stockholms universi
tet, nu vid juristfirman Legal
Works, blev intresserad av juri
diken kring avtalet mellan Regi
on Stockholm och det kinesiska
företaget China Railway Tun
nel Group (CRTG), som vunnit
upphandlingen av ett tunnelba
nebygge i Stockholm.
Hon misstänkte att kunskapen
var generellt dålig om att inves
teringskontrakt mellan kom
muner eller landsting/regioner
och utomeuropeiska företag står
i samband med internationella
investeringsavtal som Sverige
eller EU ingått. Visserligen har
Vattenfalls miljardkrav på tys

AKTUELLT

skyddsavtal saknar uttryckliga
bestämmelser om förhållandet
till investeringskontraktet, och
det är nödvändigt att granska
varje klausul för att förstå vilka
som får sådan verkan.
hon poängterar också att skilje
domstolens behörighet är be
gränsad till tvister som berör
investeringsskyddsavtalet och
att parterna oftast har avtalat
om annat forum för investe
ringskontraktet, vilket gör att
nationell domstol kan vara be
hörig för tvister om kontraktets
förpliktelser. Vissa investerings
skyddsavtal innehåller dock en
så kallad paraplyklausul, som
säger att alla brott, inklusive så
dana mot investeringskontrak
tet, skall avgöras enligt inves
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teringsskyddsavtalets forumval.
En sådan paraplyklausul kan
strida mot en klausul i inves
teringskontraktet om nationell
domstol som exklusivt forum.
Skiljedomstolar har prövat frå
gan om verkan av en bestäm
melse i investeringskontrakt om
exklusivt nationellt forum både
vid fall då det funnits en para
plyklausul och då en sådan inte
funnits, men den enda slutsats
man kan dra av dem är, enligt
Julia Isaksson, att en klausul om
exklusivt nationellt forum bör
kompletteras med en uttrycklig
förklaring att investeraren avstår
från internationell skiljedom för
att investeringsavtalets forum
bestämmelse ska sakna verkan.
När det gäller frågan om lag
val har parterna enligt ICSID-

konventionen rätt att välja den
lag som skiljedomstolen skall
tillämpa, men ICSID bör ses
mot bakgrund av att den upp
rättades för att stater skulle av
hålla sig från rätten att skydda
sina medborgare till förmån för
ett skiljedomssystem som garan
terar att företag behandlas folk
rättsligt korrekt. Har parterna
till investeringskontraktet inte
tydligt gjort ett lagval skall skil
jedomstolen därför tillämpa la
gen i det land som är part i tvis
ten samt internationell rätt. Julia
Isaksson finner emellertid att
skiljedomstolar, även i fall där
parterna i investeringskontrak
tet valt nationell lag, också til�
lämpar internationell rätt, eller
i vart fall kontrollerar att tilläm
ning av nationell rätt inte skul

le strida mot internationell rätt.
Skiljedomstolar har bara i någ
ra få fall enbart tillämpat natio
nell rätt.
hennes rättsfallsgenomgång visar
också att skiljedomstolar sam
tidigt tillämpar folkrättsliga all
männa rättsprinciper som är til�
lämpbara på investeringstvister
såsom dem om välförvärvade
rättigheter och berättigade för
väntningar. Principen om berät
tigade förväntningar ingår också
i den stabiliseringsklausul som
finns i flera investeringsavtal,
och den kan också anses ingå i
investeringsskyddsavtals klausul
om fair and equitable treatment.

Pär Hallström
Professor emeritus
Umeå universitet
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JURIDISKA BIBLIOTEKET
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS
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B. LAMBER T

Andersson, Jan: Kapitalskyddet i
aktiebolag : en kritisk lärobok
(7. uppl. Jure. 444 s.)
Appelquist, Jan: Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok (2. uppl.
Norstedts juridik. 100 s.)
Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi
för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering
(4. uppl. Studentlitteratur. 253 s.)
Blekemo, Annika: Rehabilitering
och arbetsmiljö : handbok i 10

steg för arbetsgivare / Annika
Blekemo, Martha Gurmu
(3. uppl. Studentlitteratur, 2019.
208 s.)
Bokföringsboken 2020 (6. uppl.
Norstedts juridik. 628 s. Svensk
redovisning)
Bokslutsboken 2020 (6. uppl.
Norstedts juridik. 484 s. Svensk
redovisning)
Dahlberg, Mattias: Internationell
beskattning (5. uppl. Studentlitteratur. 537 s.)
Ericson, Bo: Preskription i arbetsrätten : en vägledning för
praktiker / Bo Ericson, Stellan

UPPFIINNAREN

ETT FALL FÖR ADVOKAT CARL

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

ROMAN

Upp
ANTOLOGI OM BARNKONVENTIONEN
amrat Vladimir, det svensk
finnaren,
a bolaget har en unik
”K finnare
uppsom kan komma att lösa
batterienergifrågan.”
”Det må så vara. Men vad
har vi för nytta av det?”
GÖRAN RISE
fjärde
Perspektiv på barnkonventionen
: forskning,
”Jo, vi ska givetvis se till att
ta hand om hans forskningsresultat och begrava dem
för all framtid och även delen
om
teori och praktik, Lina Ponnert,
Anna
Sonanta
hand
om uppfinnaren själv.”
der, red., Studentlitteratur ars Persson – som kallats ”den nye Einstein” – advokat
ETT FALL FÖR ADV OKA
lider av
Lutveck
Aspergers syndrom, vilket
T CAR L B. L AMB ERT
inte hindrat honom från
att
la ett nytt litiumbatteri med
Carl
B.
I denna antologi diskuteras barnkonventionen
sensationellt hög
verkningsgrad.
Forskningen hotar de oljepro
ducerande ländernLambert.
utifrån olika forskningsområden
och
praktiska
a och
maktbalansen i världen.
Många vill få kontroll över
den
nya litiumfyndigheten i Dashte Kavir i Iran. HemliNyligen
ga förverksamheter. Tanken är att boken
ska
bidra
handlingar mellan
Indien och Kina har lett
fram
till
det
s.k. litiumavtalet. Frågan
är om detta avtal är orsaken
till
Rysslands hotfull
till vidare reflektion och kunskap
kring
a uppträbarndande i Persiska viken. släpptes
Lambert hamnar mitt i
Perssons frontalkollision
med
svenska Ekobrottsmyn
Uppfinkonventionens betydelse ochfördenfunktion
i
praktidigheten när denne anklag
as
grova skattebrott och han
åtar sig försvaret. Samtid
igt
som allt fler aktörer försöke
r lägga beslag på hans klients
naren,
ken. Bokens författare är forskare
och
praktipatent drar rättegå
ngen i Trelleborg igång…
fjärde
ker inom en rad olika discipliner
med
koppling
Göran Rise,
advokat med
femtio års erfarenhet av
brottmål och ekobrottsmål, vet
vad han skriver om. Uppfin
naren är han fjärde roman om
till Barnrättsinstitutet, ett tvärvetenskapligt
advokat Carl B. Lambertdelen i
i en
planerad serie om fem.
en serie
nätverk vid Lunds universitet.
om fem
böcker
AVHANDLINGAR
om den
Passivitetsrätten vid skattetillägg av Hanna
svenske
Grylin, Örebro universitet
advokaPassivitetsrätten anses ingå i rätten till en
ten Carl B. Lambert, bosatt på spanska
rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR.
solkusten. Göran Rise, verksam som advokat
Rätten att vara passiv innebär för den som
i Spanien och specialiserad på ekobrottmål,
är misstänkt för brott en rätt att inte behöva
har med bokserien velat ge läsaren en verkligbelasta sig själv. Det svenska systemet för
hetstrogen bild av hur en advokat arbetar
skattetillägg omfattas av artikel 6, vilket
med stora ekomål. Liksom i de tidigare
innebär att passivitetsrätten kan aktualidelarna blir Lambert indragen i en rad interseras i förfarandet om skattetillägg.
nationella och storpolitiska förvecklingar som
Studien som behandlar förhållandet mellan
denna gång kretsar kring uppfinningen av
passivitetsrätten och skattetillägget bidrar
ett litiumluftbatteri och dess svenske upptill både nationella och internationella perhovsman.
spektiv.
I ARE
UPPFINN
N

Mutbrott
Författare: Thorsten
Cars, Natali Engstam
Phalén
Förlag: Norstedts
juridik
Boken redogör för
de olika korruptionsbestämmelserna i
brottsbalken och
marknadsföringslagen
och redogör för såväl

Avbrutna upphandlingar: ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt av Fredrik
Morawetz, Lunds universitet
En ganska hög andel av offentliga upphandlingar i Sverige avbryts, något som under
senare år uppmärksammats som ett problemområde. Avhandlingen analyserar denna
företeelse som regleras mycket sparsamt av
lagstiftningen, både på nationell nivå och på
EU-nivå. Författaren som disputerade i våras
vid Lunds universitet är verksam vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

GÖR AN RIS E

Lagen om domstolsärenden : en kommentar
Författare: Peter Fitger, Tobias Eriksson,
Per Hall
Förlag: Norstedts
juridik
Denna standardkommentar till lagen om
domstolsärenden har
nu kommit i en tredje
upplaga. Här redovisas
förarbeten, rättspraxis
och doktrin tillsammans med författarnas
analyser. Sedan föregående upplaga utkom för
15 år sedan har det skett ett flertal ändringar i
den processuella lagstiftningen som påverkat
lagen och dess tillämpning. Helt nya ärendetyper har dessutom tillkommit; i ytterligare andra ärendetyper har prövningen flyttats från
tingsrätt till olika förvaltningsmyndigheter.
Tobias Eriksson och Per Hall ansvarar gemensamt för uppdateringen av Peter Fitgers verk
som ursprungligen kom ut 1996 i samband
med att lagen infördes.

syftena bakom mutbrottslagstiftningen som
hur lagstiftningen ska tolkas, vem som kan
göras ansvarig för överträdelser av de olika
bestämmelserna och vad konsekvenserna kan
bli. Förutom en uppföljning av ny lagstiftning,
rättspraxis och litteratur har avsnitten om
internationella förhållanden och förebyggande
åtgärder utvidgats och arbetats om. Boken är
den fjärde upplagan av Thorsten Cars bok om
korruption och mutbrott. Den är omarbetad
och uppdaterad i samarbete med Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet
mot mutor, IMM. Mutbrott ingår i IMM:s skriftserie.

25 kronor av varje försåld
bok
går till Advokater utan Gränser

Gärde (4. uppl. Norstedts juridik. 325 s.)
Gregow, Torkel: Preskription
och preklusion av fordringar
: innebörden av regleringen i
preskriptionslagen och lagen
om kallelse på okända borgenärer (Norstedts juridik. 181 s.
Institutet för rättsvetenskaplig
forskning ; 214)
Grönwall, Lars: Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar
i historisk belysning / Lars
Grönwall, Leif Holgersson, Bertil Idarsson (7. uppl. Norstedts
juridik. 349 s.)

Heuman, Lars: Specialprocess :
utsökning och konkurs (8. uppl.
Norstedts juridik. 299 s.)
Johnsson, Lars-Åke: Patientlagen : en kommentar (2. uppl.
Norstedts juridik. 205 s. Gula
biblioteket)
Karnov : svensk lagsamling med
kommentarer (24. uppl. Karnov
Group. 2019)
Kleerup, Jan: Mervärdesskatt i
teori och praktik / Jan Klee
rup, Eleonor Kristoffersson
och Jesper Öberg (7. uppl.
Norstedts juridik. 281 s. Skatte
biblioteket)
ADVOKATEN NR 3 • 2020
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BOKTIPSET: JOHAN HIRSCHFELDT

En stor biografi är jättehärligt att få sjunka in i
Favoritförfattaren för Johan
Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident i Svea hovrätt, är Eyvind
Johnson.
Hinner du läsa något på fritiden,
och vad ligger i så fall på ditt
nattduksbord?
– Efter pensionen är det för
mig mera fritid för att läsa men
också ett behov av att hålla sig
à jour med juridiken på ett nytt
sätt. Så där läser jag mycket på
nätet, till exempel tyska Ver
fassungsblog (med artiklar och
länkar främst på engelska). Jag
har ändrat vanorna, dels selek
tivt till några ämnesområden,
dels brett internationellt. Tips
här: Hans Petter Gravers böck
er och artiklar om domstolar
och domare under ockupation,
diktatur eller gråzon. Men på
nattduksbordet ligger nu mest
skönlitteratur: Gun-Britt Sund
ströms Skrivliv och tre bokcir
kelböcker (varav två på läs
plattan): Stig Dagermans Bränt
barn, Ian McEwan, Lördag, och
Charlotte Brontë, Shirley. Allt
detta rekommenderas plus att
läsa Stig Dagermans Tysk höst!
Skönlitteratur eller facklitteratur – vilket föredrar du?
– En stor biografi som Jens
Liljestrands om Vilhelm Mo
berg eller Maya Jasanoffs om
Joseph Conrad är jättehär
ligt att få sjunka in i, eller en
statsvetarbok eller något om

Lindahl Toftegaard, Eva: Offentlig
upphandling : LOU och upphandlingsprocessen (2. uppl.
Studentlitteratur. 335 s.)
Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i
lydelsen den 1 januari 2020 /
Lars Lundgren, Per-Anders
Sunesson (33. uppl. Norstedts
juridik. 652 s.)
Nordell, Per Jonas: Marknadsrätten (8. uppl. Norstedts juridik.
139 s. En introduktion)
Nordh, Martin: PenningtvättslaADVOKATEN NR 3 • 2020

Mia Edwall Insulander
diskuterade nämndemän
Den 6 mars medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare
Mia Edwall Insulander i Sveriges
Radios aktualitetsmagasin Studio
Ett i P1.
Där samtalade hon om nämndemännens medverkan i domstolarnas dömande med en representant för Nämndemännens
riksförbund och redogjorde för
Advokatsamfundets syn på nämndemannasystemet.
Bakgrunden till inslaget var
nämndemännens krav på högre
ersättning.
MEDIERNA

ONSDAG 25 MARS 202

DN DEBATT
ryskt samhälle och kultur el
ler … Men till sist ändå skön
litteratur, även det som skrivs
i dag som till exempel den jät
teskickliga Karolina Ramqvist.
Vilken är din starkaste läsupplevelse i livet?
– Här blir det svårt att peka
ut en. Jag tänker just nu i dessa
tider mest på de stora berättar
na och då blir det Väinö Linnas
så kallade torpartrilogi. Jag läs
te den på 1960-talet och prägla
des av den. Sedan överraskade
Sigrid Undsets Kristin Lav
ransdotter. Min favoritförfat
tare har blivit Eyvind Johnson
med högläsningsböcker som
Hans nådes tid och Stränder
nas svall (så får man Odyssé
en på köpet). Ska jag fortsätta?

gen : en handbok (Norstedts
juridik. 141 s.)
Nørgaard, Irene: Familieret /
Irene Nørgaard, Caroline
Adolphsen, Eva Naur (4. udg.
København : Djøf Forlag, 2019.
372 s.)
Om rättssociologisk tillämpning /
Isabel Schoultz, Ida Nafstad,
red. (Studentlitteratur. 331 s.)
Radetzki, Marcus: Tolkning av
försäkringsvillkor (2. uppl.
Norstedts juridik. 156 s.)
del Sante, Naiti: Arbetsrätten /

Då blir det Tolstoj och Thomas
Mann.
Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?
– Det får bli ett ex av
världens mest sålda roman
(200 miljoner ex): Charles
Dickens, A Tale of Two Cities
– en roman om revolutions
tid i det sena 1700-talet i Eng
land och Frankrike – ”a story
which combines historical fact
with the author’s unsurpassed
genius for poignant tales of
human suffering, self-sacrifice, and redemption”. Där
finns en skakande skildring av
en terroristrättegång i Paris, ja
terroristerna satt vid domar
bordet omgivna av stickande
trikotöser …

Naiti del Sante, Bengt Garpe,
Håkan Gabinus Göransson
(8. uppl. Norstedts juridik.
130 s. En introduktion)
Sjösten, Mats: Vårdnad, boende
och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden
och överenskommelser (5. uppl
Norstedts juridik. 458 s.)
Strömquist, Siv: Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och
vetenskapliga uppsatser (7. uppl.
Studentlitteratur, 2019. 180 s.

Kritiska advokater
om
Allra-målet
Coronakrisen.
”Det är märkligt att en statlig
myndighet som Pensionsmyndigheten tror sig vara bättre
lämpade än den myndighet som
staten utsett, nämligen Ekobrottsmyndigheten, att driva ett åtal i
domstol.”
Det skriver advokaterna Slobodan Jovicic, försvarare för
Alexander Ernstberger, Thomas
Olsson, försvarare för David
Persson, och Marcus Johansson,
ombud för Allra Pension AB, i en
debattartikel på DN Debatt den
21 februari. Advokaterna riktar
hård kritik mot Pensionsmyndighetens agerande i det så kallade
Allra-målet.

”100 mi
kan räd

För att undvika en sy
arbetslöshet leder ti
Swärd, Susann: Barnkonvenatt
staten
träder
in m
tionen
i praktisk tillämpning
:
handbok för socialtjänsten
kostnader
och mora
(2. uppl. Norstedts juridik.
297 s.)
miljarder
i månaden
Swärd,
Susann: Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom
Det enda
sättet att
förskolan och skolan
(2. uppl.
möta
krisen är som
Norstedts juridik.
310 s.)
ett samhälle där alla
DEBATT
tar ansvar för sig själv,
20200325 för varandra och för
vårt
land. hittar
Det sa stats
Alla
nyheter
du på(S)
Juridiska
minister Stefan Löfven
i söndagens
bibliotekets
tal till nationen.
Staten webbplats
har hittills vid
www.advokatsamfundet.se/
tagit kraftfulla åtgärder för att hindra
juridiska-biblioteket
smittspridningen. Vi är nu i ett läge där
risken för en ekonomisk depression
är överhängande. Staten behöver59
nu
även vidta unikt kraftfulla åtgärder för

DN.

Vart vänder du dig om din byrå utsätts för en brand eller ett inbrott?
Eller om din personal råkar ut för ett olycksfall på kontoret eller
skadar sig under en tjänsteresa?
En kontorsförsäkring hjälper dig i många situationer. Du som är verksam ledamot
i Sveriges advokatsamfund kan teckna en fördelaktig kontorsförsäkring för
din advokatbyrå. Kontorsförsäkringen ger både dig och byrån ett omfattande
och anpassat försäkringskydd framtaget just för advokatbyråers verksamhet.

Kontorsförsäkringen inkluderar bland annat:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Egendomsförsäkring
Avbrottsförsäkring
Allmänt ansvar
Rättsskydd
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Krisförsäkring
Kundolycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring

Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson så berättar vi mer
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com

Sveriges advokatsamfunds medlemsförsäkringar förmedlas av försäkringsförmedlaren
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Intressekonflikt; erinran.
Beslutet i sin helhet.

ANMÄLAN
X har i anmälan, som inkom till
Advokatsamfundet den 4 juli
2019, riktat anmärkningar mot
advokat A och därvid anfört i
huvudsak följande.
A har i juni 2018 varit delak
tig i ett äktenskapsförord där
hennes exmake Z tog kontakt
med henne och de gemensamt
gjorde ett skriftligt äktenskaps
förord hos advokaten. Faktu
ran var skriven i Z:s namn men
betalades av henne i sin hel
het från hennes bankkonto den
11 juni 2018.
Z har nu anlitat advokat A som
ombud för stämning av enskild
vårdnad i tingsrätt. Den 30 juni
2019 inkommer ett mejl från A
till henne angående vårdnaden
av hennes och exmakens ge
mensamma barn. Efter konsul
tation med andra advokater har
hon ifrågasatt om A varit jävig
då hon företrätt dem båda två
tidigare gällande äktenskapsför
ordet. A har den 1 juli svarat: ”Jag
har beaktat det och anser mig
inte jävig. Z kontaktade mig och
önskade hjälp med äktenskaps
förord och jag upprättade enbart
ett avtal enligt önskemål efter att
Z bokade tid med mig och utan
någon närmare kännedom om
era övriga mellanhavanden.”
Hon upplever att det förelig
ADVOKATEN NR 3 • 2020

ger jäv i detta fall och att A inte
ska få företräda Z i den fortsatta
stämningsansökan.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som inkom till
Advokatsamfundet den 27 sep
tember 2019, bestritt anmärk
ningarna och anfört i huvudsak
följande.
Under försommaren 2018 kon
taktade Z henne och uppgav att
han fått hennes namn rekom
menderat till sig och att han be
hövde hennes hjälp.
Skälet till behovet var att hans
dåvarande fru önskade ett äk
tenskapsförord inför föreståen
de ansökan om äktenskapsskill
nad, något Z hade mycket lite
kunskap kring. Behovet fram
stod som brådskande och kon
takten skedde inför stundande
semesterperiod.
Z bokade in en tid hos henne.
Inför mötet diskuterades hand
läggning och tider för åtgärder
och kommunicering för att möj
liggöra ett avtal. Z uppgav även
att han var välvilligt inställd till
att acceptera X:s önskemål.
Z valde att ta med sig X till
rådgivningen som Z bokat in. X
hade visserligen inte något eget
ombud med sig men Z var å an
dra sidan mycket välvilligt in
ställd till att gå henne till mötes

och parterna kunde konstatera
att de var överens om att göra
sina respektive bolag samt visst
sparande/pensionssparande till
enskild egendom. Avtal kunde
då upprättas och färdigställas
samma dag och innebörden för
klaras för respektive make. Fak
tura för arbetet skrevs samma
dag till Z.
Hon anser inte att de omstän
digheterna att X kom att delta
på den fysiska rådgivning som
Z hade bokat hos henne, för att
möjliggöra ett snabbt avslut,
samt att hon bistod med att ned
teckna den överenskommelse
som parterna kom överens om
och som var i enlighet med de
önskemål X:s hade uttryckt till
Z inför mötet, har gjort henne
jävig även om X fick sitt önske
mål om äktenskapsförord tillgo
dosett och båda parterna fick in
formation om avtalets innebörd.
De enda fakta som lämnades
henne var att parterna var gif
ta och att de hade en gemensam
fastighet, respektive egna före
tag och sparande och att de hade
för avsikt att ansöka om äkten
skapsskillnad. Inte på något sätt
erhöll hon under denna korta
kontakt någon information som
skulle kunna vändas emot X i
en kommande tvist om vårdnad
om barn.
Ungefär ett år senare kontak
tade Z henne igen och uppgav
att han återigen behövde hennes
hjälp. Det hade då uppstått tvist
mellan parterna avseende deras
gemensamma barn efter det att

parterna skilt sig och det fanns
behov av ansökan om stämning.
Hon kontaktade då X i frågan på
Z:s uppdrag. Hon blev förvånad
när X kontaktade henne i den
na fråga, om jäv, övervägde det
dock mot bakgrund av hennes
frågeställning till henne och sva
rade X omedelbart då hon inte
ansåg att något jäv varken före
låg eller hade uppstått.
Med all respekt vill hon i sam
manhanget nämna att det kom
mit att bli mycket konfliktfyllt
mellan parterna vid denna tid
punkt, konflikter som alltjämt
pågår och som har tagit sig till
uttryck på många olika sätt och
i vilka även denna anmälan väl
kan vara en del.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING
X har den 10 augusti 2019 inkom
mit med ytterligare en skrivelse.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att A
har upprättat ett äktenskapsför
ord mellan Z och X, utan att tyd
ligt klargöra att hon enbart fö
reträdde Z. Inte heller har hon
uppmanat X att anlita eget om
bud. Mot bakgrund härav borde
hon inte ha antagit uppdraget att
företräda Z mot X i vårdnads
tvisten.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. ¶
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 dvokat hade ansökt om stämning utan att dessförinnan ha
A
berett motparterna skälig tid att ta ställning till klienternas
anspråk. Erinran.
Beslutet i sin helhet.

BAKGRUND
Advokat A har biträtt X:s mot
parter i en tvist angående fel i
bostadsrätt.
ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 24 juni
2019, riktat anmärkningar mot
advokat A och anfört i huvud
sak följande.
Han och hans fru sålde sin
bostadsrätt den 22 oktober 2018
med tillträde den 1 februari 2019.
Den 7 februari 2019 meddelade
köparna, Y och Z, genom mejl att
de ansåg att lägenheten var felak
tig eftersom den var mindre än
vad de räknat med. Meddelandet
föranledde viss mejlkorrespon
dens i vilken han påvisade att
arean stämde med mätbevis. Kö
parna menade att deras mätbe
vis var korrekta. Sista kontakten
med köparna ägde rum den 14
mars 2019 varvid köparna skrev
att de ”tolkade ert svar som att
ni bestrider vårt krav till fullo”.
Därtill översände köparna en rit
ning av lägenheten som inte var
korrekt med hur lägenheten ser
ut i dag. Dialogen upphörde där
efter och han invaggades i upp
fattningen att köparna accepte
rat deras uppfattning om vilken
mätning som var korrekt.
Det var med förvåning som
han öppnade posten och fann
att köparna ansökt om stämning
mot dem vid tingsrätten. Någon
förvarning om detta hade inte
getts. Än mer förvånande var
att köparna biträtts av en advo
kat och att inte heller denna på
något sätt avhörts och meddelat
att köparna avsåg att ansöka om
stämning. Möjligheten att finna
62

en godtagbar överenskommelse
har därmed väsentligen reduce
rats. Såvitt han kan bedöma har
en onödig rättegång – i vart fall
uppenbarligen ett prematurt
rättsligt förfarande – inletts. Han
undrar om det är förenligt med
god advokatsed att biträda kli
enter med att initiera ett rätts
ligt förfarande utan att på något
sätt meddela att ett rättsligt för
farande övervägs.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet den 23 juli
2019, tillbakavisat anmärkning
arna och anfört i huvudsak föl
jande.
Köparna, Y och Z, kontaktade
henne i början av februari 2019
och berättade att de hade för
värvat en bostadsrätt samt att
de kort efter tillträdet hade upp
täckt att lägenheten var mindre
än vad säljarna hade utfäst, såväl
i köpeavtalet som i objektsbe
skrivningen. Köparna upplyste
henne om att de även hade kon
taktat en välrenommerad och
diplomerad areamätare, för en
areamätning av lägenheten.
Efter någon dag blev hon åter
igen kontaktad av köparna som
meddelade att areamätarens
mätning bekräftade att lägenhe
ten var mindre än vad som hade
utfästs av säljarna. Köparna och
hon diskuterade per telefon de
rättsliga reglerna kring felansvar
vid fel i bostadsrätt. Hon upplys
te köparna om att liknande frå
gor tidigare har prövats i dom
stol och att köparna kan ha rätt
till prisavdrag. Hon upplyste
även köparna om att de, för att
tillvarata sin rätt, direkt skulle

reklamera felet till säljarna och
försöka komma överens om en
lösning.
I början av mars 2019 hade kö
parna och hon nya kontakter där
hon fick ta del av deras reklama
tion och den efterföljande mejl
korrespondensen mellan par
terna. Säljarna anförde bl.a. i ett
mejl daterat den 7 februari 2019
att ”ord står mot ord, mätning
mot mätning”. Mot denna bak
grund och med beaktande av vad
som i övrigt framgick av mejl
korrespondensen var både hon
och köparna överens om att säl
jarnas svar inte kunde uppfattas
som något annat än ett bestri
dande av kravet på prisavdrag.
I rådande läge gav hon köparna
rådet att på nytt kontakta säljar
na för att förklara att de gärna
ville hitta en lösning utom rät
ta och samtidigt varna för att
rättsliga åtgärder skulle kunna
komma att vidtas, vilket köpar
na gjorde genom ett mejl daterat
den 7 mars 2019.
Några veckor senare fick hon
besked av köparna att säljarna
fortfarande bestred kravet. I
samband därmed fick hon även
ta del av mejlkorrespondens
från den 8 mars och den 14 mars
2019. I mejlet daterat den 8 mars
2019 anförde säljarna att de hade
rätten på sin sida och bad samti
digt om underlag från aremäta
ren. Den 14 mars 2019 översände
köparna det begärda underlaget
och bekräftade samtidigt att kö
parna uppfattade säljarnas svar
som ett bestridande. Säljarna
hörde därefter inte av sig.
I början av april 2019 hade
hon nya kontakter med köpar
na om deras situation i ljuset av
att säljarna överhuvudtaget inte
var intresserade av att diskutera
en överenskommelse utom rätta.
Mot denna bakgrund var hennes
bedömning att köparnas enda
möjlighet att tillvara sin rätt var
att vidta rättsliga åtgärder. Kö

parna gav henne i uppdrag att
upprätta och ge in en ansökan
om stämning.
Säljarna har genom mejlet den
7 mars 2019 varslats om rättsliga
åtgärder. X:s påstående om att
någon förvarning om detta inte
har getts stämmer således inte. I
enlighet med de vägledande reg
lerna om god advokatsed bedöm
de hon att säljarna – med råge –
hade beretts gott om tid att ta
ställning till köparnas anspråk
och att de hade fått flera möjlig
heter att träffa en uppgörelse i
godo. Någon anledning för hen
ne att på nytt varsla om rättsliga
åtgärder bedömde hon inte som
nödvändigt, särskilt eftersom kö
parna på hennes inrådan redan
hade gjort detta. Hon bedömde
inte heller att något sådant krav
uppställs i de vägledande regler
na om god advokatsed. Ansökan
om stämning gavs in till tingsrät
ten den 20 maj 2019. Under den
cirka en och en halv månad som
passerade från det att hon erhöll
uppdraget att ta fram en ansökan
om stämning tills att denna gavs
in till tingsrätten har flera åtgär
der behövt vidtas för att inlagan
ska vara komplett. Hon kontrol
lerade samtliga uppgifter, gick
igenom nödvändiga handlingar
och läste in sig på nödvändig
praxis för att därefter ta fram ett
första utkast till stämningsansö
kan som hon skickade till köpar
na för genomgång.
Eftersom säljarna i sitt bestri
dande anförde att den mätning
som areamätaren genomfört
skulle vara felaktig, och sanno
likt skulle göra samma invänd
ning i domstol, bedömde de att
det skulle vara bra att göra yt
terligare en mätning av en annan
välrenommerad och diplomerad
areamätare för att stärka bevis
ningen. Av denna anledning
uppdrogs till annan areamä
tare att utföra en mätning, vil
ken jämte ett mätbevis översän
ADVOKATEN NR 3 • 2020
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des till köparna den 8 maj 2019.
Därefter hade hon och köparna
ytterligare kontakter angående
stämningsansökan varefter den
na fick den slutliga utformning
som framgår av det material som
X gett in i ärendet.
X:s påstående om att han skul
le ha invaggats i uppfattningen
att köparna skulle ha accepte
rat säljarnas mätning får stå för
honom. Förutom köparnas tyd
liga kommunikation kontaktade
säljarna, genom X, köparna den
4 juni 2019 med förslag om att
en mätfirma skulle göra en ny
mätning där båda parter skul
le delta. Köparna har, trots den
inledda rättegången, accepterat
säljarnas förslag, framförallt mot
bakgrund av att de inte har nå
got att dölja.
Slutligen bestrids även på
ståendet om att ett prematurt
rättsligt förfarande skulle ha in
letts. Säljarna har i köpekontrak
tet utfäst att lägenheten har vis
sa egenskaper, egenskaper som
tydligt har visats inte stämmer.
Liknande ärenden har avgjorts i
domstol ett flertal gånger där kä
randen helt eller delvis har vun

nit bifall med sin talan. Köpar
na har därtill utan respons gjort
vad de har kunnat för att träffa
en uppgörelse i godo med säl
jarna. Därefter har köparna inte
haft något annat val än att vän
da sig till domstol för att få sin
sak prövad.
Hennes uppgift som advokat
och ombud för köparna är först
och främst att tillvarata deras in
tressen i den pågående tvisten.
Förutom detta åligger det även
henne att ta hänsyn till mot
parten i enlighet med vad som
följer av de vägledande regler
na om god advokatsed. Så har
skett varför hon hemställer om
att samfundet avskriver ärendet
från vidare handläggning.
GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN
X har i genmäle, som kom in
till Advokatsamfundet den
13 augusti 2019, tillagt i huvud
sak följande.
Vilka kontakter A haft med
sina klienter är för honom oin
tressant för frågan om ett onö
digt eller prematurt rättegångs
förfarande inletts. Frågan om det
föreligger en avvikelse vad avser
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 isciplinanmälan var uttryck för icke acceptabla motsättD
ningar mellan ombud. Uttalande.
Sammanfattning av beslutet. Hela beslutet finns på
www.advokatsamfundet.se.

hade ver
kat på motsatta sidor i rättspro
cesser mellan sina respektive
huvudmän.
Anmälaren (ett bolag) hade,
genom advokat A, anmält ad
vokat B till Advokatsamfun
det. I samband med sitt yttran
de över anmärkningarna, gjorde
advokat B en anmälan mot ad
vokat A. Anmärkningarna mot
advokat A rörde bl.a. att denne

advokat a och advokat b

ADVOKATEN NR 3 • 2020

i. skulle ha lämnat felaktiga upp
gifter i tingsrätten, och ii. yrkat
att a dvokat B skulle svara soli
dariskt med sin huvudman för
rättegångskostnader och – som
ett led i en processtaktik – ha
framställt oskäliga kostnadsan
språk i syfte att verka avskräckan
de för motpart och deras ombud.
Advokat B utträdde ur Advo
katsamfundet. Med hänsyn här
till avskrevs ärendet mot honom.

yta är fortfarande inte utrett. Vil
ka ytor som är avvikande i förhål
lande till de olika areamätningar
som gjorts och vari den eventuel
la felmätning som påstås förelig
ga består vet ingen, i vart fall har
inte A eller motparten redovisat
detta. Det har inte funnits någon
risk förenad med att avvakta med
att ansöka om stämning. Någon
reklamations- eller preklusions
frist har han förstått inte finns,
varför motparten efter gjord re
klamation rimligen haft tio år på
sig att ansöka om stämning.
Det är korrekt att köparna den
7 mars 2019 skrev att de ”kan”
komma att vidta rättsliga åtgär
der. Han besvarade detta den
8 mars 2019 och bad om en mät
skiss. Den 14 mars 2019 fick han
en handling som köparna beskri
ver som en mätskiss, men som
inte på något sätt beskriver hur
mätningen utfallit (enbart en
uppgift om kvadratmeter). Att A
anlitats har han inte informerats
om. Efter mejlkorrespondensen
gick det drygt två månader utan
någon kommunikation från kö
parna varvid han fick uppfatt
ningen att de lagt ned frågan.

Varför ansökan om stämning
gavs in utan kommunikation el
ler förvarning har alltså inte för
klarats. I stället för att först ut
reda de faktiska bakomliggande
förhållandena har A valt att an
söka om stämning utan att ens
dessförinnan informera om att
hon erhållit uppdrag från kö
parna.

Beträffande anmälan mot ad
vokat A fann nämnden inte att
det framgick att A genom att läm
na de ifrågavarande uppgifterna i
tingsrätten, skulle ha brutit mot
god advokatsed. Inte heller fann
nämnden att det presenterats
någon utredning som visade att
A:s kostnadsanspråk eller yrkan
de om solidariskt ansvar för rät
tegångskostnader hade haft det
kritiserade syftet eller inneburit
en otillåten taktik. B:s anmälan
i dessa delar föranledde därför
inte någon åtgärd.
Nämnden konstaterade emel
lertid att anmälningarna i det
aktuella ärendet hänförde sig
till både pågående och avsluta

de rättsprocesser, och åtgärder
som vidtagits under processer
nas gång. Det var omständighe
ter som berörda domstolar haft
att bedöma i respektive process.
Disciplinnämnden konstaterade
att rättssamhället inte gagnas av
att den intressemotsättning som
råder mellan parterna i en tvist
leder till motsättning mellan
parternas advokater.
Det var enligt nämnden up
penbart att de anmälningar som
hade gjorts var ett uttryck för
sådana icke acceptabla motsätt
ningar, och uttalade att A borde
ha avstått från det. Utöver det
ta uttalande föranledde ärendet
inte någon åtgärd. ¶

NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Av utredningen, däribland A:s
egna uppgifter, framgår att A an
sökt om stämning utan att hon
dessförinnan har berett motpar
terna skälig tid att ta ställning
till hennes klienters anspråk.
Det har inte visats, eller ens på
ståtts, att det skulle förelegat fara
i dröjsmål. Genom sitt agerande
har A åsidosatt sina plikter som
advokat. Den omständigheten
att hennes klienter i mejl den
7 mars 2019 till motparterna bl.a.
uppgett att rättsliga åtgärder kan
komma att vidtas föranleder ing
en annan bedömning.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. ¶
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Juristdrömmen väcktes vid 12 år
för yngsta advokaten någonsin
Johanna Hamrefält på Vinge i
Göteborg var 25 år vid inträdet
i Advokatsamfundet och är sannolikt den yngsta som har blivit
advokat i Sverige, åtminstone i
modern tid.
Hur har du gjort för att bli advokat vid 25?
– Jag har sedan tidig ålder
velat bli jurist, och därför sökte
jag till juristprogrammet direkt
efter gymnasiet. Eftersom jag
hoppade över ett år i grund
skolan var jag nog den yngsta
bland mina kursare.
– Min dröm om att bli jurist
väcktes när jag var 12 år – jag
ville bli åklagare. Jag önskade
mig en lagbok i present när jag
fyllde 13, och jag gick ibland på
förhandlingar i Göteborgs tings
rätt. Denna dröm blev verkligen
en morot för mig under studie
tiden – den hjälpte mig att hål
la fokus och få bra betyg så jag
kom in på juristprogrammet.

Mathilda Haglund, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Johanna Hamrefält, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Annika Troive Hedman, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB,
Falun
Martin Henning, Advokatfirman
Abersten Gävle AB, Uppsala
Erik Holm, Advokatfirman Två Lejon
KB, Stockholm
Sara Holmgren, Hikes & Fagerberg
Advokatbyrå AB, Västerås
Tobias Hultén, Kanter Advokatbyrå
KB, Stockholm
Mica Hultgren, Advokatfirman
Glimstedt Stockholm KB, Stockholm
Robin Håkansson, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm
Johanna Jonsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Anna Juhlin, Advokatfirman Lindahl
KB, Malmö

M&A, bolagsrätt och aktie
marknadsrätt.

– När jag under juristlin
jen läste affärsjuridiska kur
ser samt var vice vd för det
studentdrivna företaget Han
delsJuristerna, släppte jag åkla
garbanan och satsade mot yr
ket som advokat på byrå inom

Frida Karlsson, Cirio Advokatbyrå
AB, Stockholm
Lina Karlsson, Advokatfirman Allié
AB, Göteborg
Max Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Marek Keller, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm
Karl Klackenberg, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Linn af Klinteberg, Advokatbyrån
Kronvall Skoglund Wachenfeldt AB,
Gävle
Olle Kristhammar, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm
Aleksander Källkvist, MAQS Advokatbyrå Malmö KB, Malmö
Josefine Larsson, Advokatfirman
Samuelsson AB, Göteborg
Karolina Larsson, J. Lindwall
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Varför är det viktigt för dig som
juridisk rådgivare att vara just
advokat?
– Sedan första dagen på byrå
har jag verkligen älskat byrå
världen, och det har varit en
självklarhet för mig att arbe
ta mot att bli advokat. För mig
är advokatrollen en kvalitets
stämpel, och jag är stolt, och
ödmjuk inför, att vara en del
av vårt lands advokatkår. Jag
är också tacksam över att jag
hittat ett yrke som ger mig så
mycket glädje och inspiration.
Att vara advokat innebär att
jag får verka i en stimulerande
miljö med högt tempo och nya
utmaningar. Jag uppskattar att
få jobba nära mina klienter, fin
na lösningar och ständigt lära
mig nya saker dels inom juridi
ken, dels inom olika branscher
och andra områden.
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Gina Samaan, Advokatfirman De
Basso AB, Stockholm
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R-2019/2435 Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande om frysning och
beslut om förverkande (Ds 2019:28)
R-2019/2453 Departementspromemorian Ett nytt regelverk för
Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)
R-2019/2504 Betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
R-2019/2547 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s
plattformsförordning (Ds 2019:33)
R-2020/0108 Promemorian Omständigheter som särskilt ska beaktas
som skäl för att döma till livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31)
R-2020/0183 Domstolsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd
om kvällsberedskap
R-2020/0222 Domstolsverkets förslag på nya föreskrifter rörande
underrättelser om förbud mot yrkesmässig rådgivning, nuvarande
DVFS 1986:10
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .
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TILL SIST

Om pandemin
veckors sikt fruktar jag att de negativa yrkesmässiga ef
första gången coronaviruset nämns i Svenska Dagbladet är i
fekterna blir betydligt mer omfattande.
en notis den 13 januari 2020. Det talas om ett ”mystiskt
För det första är det svårt att se att transaktionsjuridi
sars-liknande virus” kopplad till en marknad i kinesiska
ken, särskilt den med internationella inslag, ska kunna
Wuhan. När jag skriver detta, den 23 mars, har det gått
löpa vidare i en värld som i princip är nedstängd. Sär
tio veckor och nu handlar SvD nästan bara om det som
skilt på de stora affärsjuridiska byråerna utgör ju M&A,
har utvecklats till en pandemi. Bland dagens rubriker
börsnoteringar etc. en betydande del av det dagliga arbe
märks ”Utegångsförbud: fransk militär patrullerar ga
tet. Om uppdragen försvinner eller läggs i träda i måna
torna beväpnade” och ”Butiksdöden accelererar snabbt”.
der får det stora följder för beläggningen.
Från Italien, som är mest utsatt, rapporteras om många
För de i kåren som i stor utsträckning processar i
hundra döda varje dygn. Det är en skrämmande läsning.
domstol, främst brottmålsadvokater, riskerar verksam
I Sverige finns inget utegångsförbud men i vart fall
heten också att hamna på sparlåga. Vi ser redan tenden
Stockholm är öde eftersom många bland dem som har
ser till att domstolarna skjuter på förhandlingar som inte
möjlighet jobbar hemifrån. Hotell, restauranger och bu
är tidskritiska. Detta kan komma att förstärkas av att det
tiker är tomma. Flygresandet har näst intill upphört.
kan bli svårt att försörja målen med nämn
Många har permitterats eller sagts upp. Stora
demän. 30 procent av nämndemännen är
tillverkningsindustrier har stängt fabrikerna.
70 år eller äldre och ingår alltså i den risk
I Stockholm bygger militären ett fältsjukhus.
grupp som rekommenderas att avstå från att
Det är oklart om sjukvården kommer att kla
I VÄRSTA
vistas tillsammans med andra. Det är inte
ra trycket – och oron är påtaglig för vad
FALL DRABBAS
otänkbart att domstolarna inför sommar
som händer om den inte gör det.
schema långt tidigare än vanligt. Effekten av
Detta nummer av Advokaten
VÅRT LAND PÅ
allt detta blir förstås stora balanser när verk
kommer ut den 8 april, mer än
ETT SÄTT
samheten väl kommer igång igen.
två veckor efter att jag skriver
SOM SAKNAR
Om det allmänna läget inte plötsligt för
den här texten. Hur det då ser
MOTSTYCKE
ändras till det bättre är jag därför rädd att
ut i landet och i vår omvärld
pandemins yrkesmässiga effekter – i tillägg
vet ingen. För min del fruktar
I SAMTIDEN.
till de mänskliga – blir svåra också för advo
jag att läget har förvärrats. I
katbranschen.
värsta fall drabbas vårt land på
ett sätt som saknar motstycke i samtiden,
med ett stort mänskligt lidande till följd
även advokatsamfundets verksamhet påverkas. Kurser och
av sjukdomen men också till följd av
examinationer har tills vidare ställts in. Mars är den tid
arbetslöshet och andra ekonomiska
då avdelningarna har sina årsmöten. Västra och Meller
effekter i dess spår.
sta ställde in helt. Östra och Utland genomförde sina mö
ten fullt ut, inklusive kringliggande utbildningsaktivite
ter. Övriga – Stockholm, Södra och Norra – drog ner på
pär det gäller pandemins rent yrkes
programmet och genomförde bara det formella årsmötet.
mässiga effekter för oss advokater
Advokatsamfundets fullmäktigemöte måste äga rum se
är läget oklart i skrivande stund,
nast den 15 juni. Det återstår att se under vilka former det
men några preliminära iakttagel
kan genomföras. Den traditionella fullmäktigemiddagen
ser kan göras.
– ett stort event i Juristsverige – har vi redan ställt in.
Det råder för nuvarande stor
Det är märkliga tider.
efterfrågan på rådgivning i frå
gor som aktualiserats av co
ronapandemin, till exempel
finansiering, rekonstruktion,
arbetsrätt och den kontrak
tuella betydelsen av pande
min (force majeure, hardship
Christer Danielsson
etc.). Men i alla fall på några
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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Thorsten Cars och Natali Engstam Phalén
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En praktisk genomgång
Johannes Gehlin
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PRESKRIPTION OCH PREKLUSION
AV FORDRINGAR, 1U
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NÄRINGSFÖRBUD, 1U
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och Europarätten

Torkel Gregow

ISBN: 978-913901974-9
Pris: 436 kr (exkl. moms)

ISBN: 978-913902226-8
Pris: 407 kr (exkl. moms)

Mikael Berglund

Allt juridiskt material du behöver – samlat i ett verktyg.
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