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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Nu är tillfället att inrätta en
kommissionär för rättsliga frågor
Det europeiska samarbetet började

som ett fredsprojekt i efterdyningarna av två världskrig. Europarådet som
bildades 1949 har i dag 47 medlemsländer. Alla Europas
stater förutom Vitryssland är medlemmar. Europarådets
huvuduppgifter är att värna individens rättigheter och
därigenom bidra till fred, stabilitet och säkerhet i Europa.
Kol- och stålunionen, som bildades kort därefter 1951
och följdes av Romfördraget 1957, var också ett fredsprojekt. Unionen utvecklades till en gemensam marknad för
varor och tjänster. Den har genom Maastricht-, Amsterdam- och Nicefördragen vidareutvecklats till en samverkan på alla samhälleliga områden, inte minst det rättsliga.
Samarbetet bygger på tanken att medlemsländerna ska
erkänna varandras rättsordningar. Det är en stor utmaning, särskilt i ljuset av det utvidgade EU. Det finns dock
mycket stora skillnader mellan de 27 medlemsstaternas
rättsordningar och rättskulturer. Det kräver ett inte
obetydligt mått av harmonisering och struktur. Harmonisering är emellertid förenad med risken att det är den
svagaste länken som blir den gemensamma nämnare och
den minimiregel som alla kan enas om. Därför har länder
som Sverige ett särskilt ansvar att se till att kvaliteten
och minimikraven inte sätts för lågt och att de rättsliga
principer som ligger till grund för en demokratisk rättsstat
upprätthålls. En sådan målsättning kräver en genomtänkt
långsiktig strategi.
Lissabonfördraget, om det blir verklighet, innebär
betydande förändringar i unionsrätten och unionens
rättsväsende. Straffrätten överförs till EU och kraven på
enighet vid rambeslut på straff- och straffprocessrättens
områden ersätts med majoritetsbeslut. EG-domstolen
får en generell kompetens att tolka konstitutionen. Den
blir behörig att avgöra kompetensfördelningen mellan
unionen och medlemsstaterna och att säkerställa skyddet för grundläggande fri- och rättigheter. EG-domstolens
roll som Europas författningsdomstol stärks. Skyddet för
grundläggande rättigheter stärks också genom att Europe-
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iska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
införlivas i unionsfördraget. Enskildas rättsskydd förstärks
genom bättre tillgång till rättsmedel och generösare talerättsregler. Fördraget innebär ett ökat samarbete i såväl
straff- som civilrättsliga frågor. Rättens betydelse inom
samarbetet växer.
i Ministerrådet under senare hälften av 2009. En angelägen
uppgift blir då att med kraft ta tag i de mycket stora samhällsfrågor av rättslig karaktär som berör såväl civil- som
straffrättsligt samarbete, polis- och tullsamarbete, samt
en gemensam asyl- och migrationspolitik. Den europeiska
advokatorganisationen, CCBE, som representerar över
700 000 advokater, har inför Sveriges ordförandeskap
angivit fyra frågor som Europaparlamentet och EU-kommissionen bör prioritera. Dessa är att inrätta en europeisk kommissionär för rättsfrågor, att garantera rätten för
klienter att tala med en advokat i enrum, att skapa rättssäkerhetsgarantier i brottmålsprocessen samt att upprätthålla balansen mellan frihet och säkerhet i kampen mot
terrorism och organiserad brottslighet.
Behovet av att genom lagstiftning på EU-nivå tillförsäkra
misstänkta och frihetsberövade vissa grundläggande rättigheter, inklusive rätten till förtrolig kommunikation med
försvarare, har ökat påtagligt i och med utvidgningen.
Tidigare misslyckanden att komma överens i dessa frågor
är ett bevis härpå. Det är därför glädjande att regeringen
meddelat att den kommer att satsa på att få till stånd en
överenskommelse om rättssäkerhetsgarantier i brottmål
inom EU.
Redan 1999 antog Europeiska rådet den första strategiska femårsplanen på det rättsliga och inrikespolitiska
området, det så kallade Tammerforsprogrammet. Det
efterföljdes 2004 av Haagprogrammet, som löper ut detta
år och då skall ersättas av det så kallade Stockholmsprogrammet. Kommissionen ska i maj 2009 närmare pre-
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sentera vilka åtgärder som med utgångspunkt i frågor om
rättslig reglering, frihet och säkerhet, bör prioriteras i det
framtida programmet. Enligt uppgift kommer Kommissionen bland annat att verka för att underlätta erkännande
av medlemsländernas domstolsdomar, såväl på civil- som
på straffrättens område, samt att säkerställa rätten till
försvar i syfte att garantera en rättvis rättegång. Härutöver kommer ett intensifierat samarbete mellan Europol,
Eurojust och European Police Office att inledas. Programmet kommer att behandlas vid det informella RIF-rådet i
Stockholm i juli 2009. Tanken är att det sedan ska antas
vid toppmötet i december 2009 och gälla under perioden
2010–2014. Flera departement i Regeringskansliet berörs
av frågorna, bland annat Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet och Integrationsoch jämställdhetsdepartementet. På samma sätt är det
inom EU. Detta ställer krav på samordning.
Flera kommissionärer och generaldirektorat är inblandade i det europeiska rättsliga samarbetet. Ingen kommissionär bär emellertid huvudansvaret för samordning
och genomförandet av det stora europeiska rättstatsbygget. Detta riskerar att leda till oordning och systemfel. En
effektivare och tydligare samordning och avgränsning av
lagstiftning på det rättsliga området inom EU bör således
införas. Sverige bör därför, i enlighet med CCBE:s förslag,
ta tillfället i akt och föreslå att det inrättas en kommissionär, vars huvudsyssla skall vara att ansvara för rättsliga
frågor och inget annat: en DG Justice.
Ansvarsområdet inom det nuvarande DG Justice,
Freedom and Security ( JLS) innebär såsom det avgränsats
inte en ändamålsenlig ordning. JLS ansvarar, som namnet
anger, för rättvisa, frihet och säkerhet. Det innebär ansvar
för en rad konkurrerande områden utöver rättvisa,
däribland säkerhet, terroristbekämpning, brottsbekämpning, immigration och visumfrågor, gränskontroll med
mera. DG Health and Consumer protection jämte DG
Competition ansvarar samtidigt för rättsliga frågor inom
till exempel områden som grupptalan och konkurrensrätt.
Ansvaret för avtalsrätt åvilar DG Consumer Protection och
penningtvätt återfinns inom DG Internal Market. Bristen
på samordning riskerar att leda till att rättssäkerhetsfrågor
inte beaktas i den omfattning som är nödvändig. En särskild kommissionär med ansvar för rättsliga frågor skulle
stärka den demokratiska rättsstaten genom att garantera
medborgaren skydd mot statens maktutövning och bidra
till säkerställande av access to justice. Med en sådan
ordning hade Europas invånare kanske besparats reglerna
om datalagring och en mindre genomtänkt penningtvättslagstiftning.
En sådan struktur skulle dessutom bättre överensstämma med de nationella system som finns i flertalet medlemsländer. Där återfinns normalt säkerhets- polis- och
immigrationsfrågor under ett inrikesdepartement medan
övriga rättsliga frågor lyder under ett justitiedepartement.
Den bakomliggande tanken är en form av maktdelning
inom regeringen och regeringskansliet. Sverige utgör ett
undantag härvidlag. I samband med att Inrikesdepartementet avskaffades lyftes bland annat polisfrågorna in i
Justitiedepartementet. Det kanske är så att vi delvis kan
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se effekterna av detta i den flodvåg av repressiva lagförslag som på senare år presenterats. Ingen minister har
haft ansvaret för att helt och fullt ut beakta de rättsliga
frågorna, rättssäkerheten och grundläggande rättsstatliga principer. Ingen tar ansvaret för helheten. Man kan
dessvärre befara att det hade sett ännu värre ut om inte
dessa frågor hanterats inom Justitiedepartementet. Vi har
ju sett hur det gick när Försvarsdepartementet försökt sig
på att bereda lagstiftning. De rättsliga övervägandena fick
stå tillbaka för, delvis oklara, politiska mål.

”Det kan uppstå en svårlöst intressekonflikt inom
det ansvariga departementet när man skall
hantera frågor som står i motsättning till varandra.
Något som frihet, säkerhet, rättstrygghet och
rättssäkerhet inte sällan gör.”
Frågan är ändå om det är lämpligt att justitieministern skall utsättas för Säpo- och rikspolischefer med krav
på införande av nya tvångsmedel, anonyma vittnen eller ökad finansiering, samtidigt som departementet har
att värna rättssäkerhet och integritet. Det kan uppstå en
svårlöst intressekonflikt inom det ansvariga departementet när man skall hantera frågor som står i motsättning till
varandra. Något som frihet, säkerhet, rättstrygghet och
rättssäkerhet inte sällan gör. Att skapa balans mellan säkerhet/terroristbekämpning och rättssäkerhet innebär en
tydlig intresseavvägning. På det nationella planet ankommer det på regering och riksdag att lösa denna ofta svåra
uppgift. Inom EU åvilar detta ansvar Kommissionen, Ministerrådet och Parlamentet. För att kunna finna den rätta
balansen krävs ett gott beslutsunderlag. Det förutsätter att
någon har ansvaret att hävda de grundläggande rättsliga
principerna. Detta i sin tur kräver en rättens advokat, ett
justitiedepartement respektive ett generaldirektorat, som
är befriat från inbyggda intressekonflikter. I FRA-frågan
var Justitiedepartementet initialt rättsstatens advokat,
men tvingades tyvärr att ge upp. Grundlagsenheten vid
Justitiedepartementet är inte tillräckligt oberoende och
stark för att med auktoritet kunna förhindra ens de värsta
avarterna. Det vore därför bra om Justitiedepartementet
gavs möjlighet att återta sin självskrivna roll som regeringens organ som med oberoende, integritet, lojalitet och
fri från intressekonflikter har att ansvara för den rättsliga
utvecklingen och rådgivningen med allt vad det innebär.
Om det innebär att säkerhets-, migrations- och polisfrågor
skall överföras till ett nytt inrikesdepartement eller ej kräver vidare utredning.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Attityder inom
polisen utreds
Professor Charles Westin har
av Polisens etiska råd utsetts
till utredare för att undersöka attityder och beteenden
i polismyndigheterna i Skåne,
Östergötland och Gävleborg.
Undersökningen har tillsatts
efter flera medialt uppmärksammade främlingsfientliga
yttranden från poliser.
Charles Westin är verksam
vid institutionen för forskning
och internationell migration
vid Stockholms universitet, och
ledamot av Migrationsverkets
etiska råd. Utredningen beräknas vara färdig i oktober.

Rättssystemet är i otakt

Fick ersättning för
ny huvudförhandling
Högsta domstolen ändrar
Hovrätten över Skåne och
Blekinges beslut, och höjer
ersättningen till en försvarare
med drygt 27 000 kronor. Enligt hovrätten hade advokaten
varit försumlig genom att hon
efter avslutad huvudförhandling åberopade ytterligare ett
vittne. Huvudförhandlingen
fick därefter tas om.
Enligt HD hade försvararen
åberopat bevisning som hon
ansåg vara tillräcklig. Att hon
sedan tillförde ytterligare
bevisning var i huvudmannens
intresse, och HD beviljar därmed advokaten den ersättning
hon yrkat på.
Mål nr Ö 2732-08
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Orsaken till felet har upptäckts i ett dataprogram. Mediegallringen sker automatiskt.

en modernare rättegång

Ljud- och bildupptagningar
från Svea hovrätt borta
Ett fel i en programvara har
lett till att inspelningarna
av 196 mål i Svea hovrätts
målområde försvunnit,
meddelar Domstolsverket.
Den 1 november 2008 inleddes
En modernare rättegång, EMR.
Med denna infördes även ändringar i den förordning som reglerar gallring av ljud- och bildupptagningar. Enligt EMR ska
varje mål i tingsrätterna spelas
in, liksom vissa i hovrätterna,
varpå det inspelade materialet ska kunna användas vid en
eventuell överprövning i högre
domstol. Senast sex veckor efter
att en dom vunnit laga kraft ska
dock respektive ljud- och bildupptagningar raderas.
Den sista januari startade den
första mediagallringen i Svea
hovrätts domsaga. Men bara ett
par dagar efter det upptäcktes

att inspelningar felaktigt gallrats
bort, och närmare undersökningar visade att det gällde 196
mål, varav tio innehöll ljud- och
bildupptagningar medan de
andra innehöll ljudupptagningar. Filerna finns inte tillgängliga
via säkerhetskopior eftersom
det som gallras bort inte ska finnas kvar. Filerna kan alltså inte
återskapas.
De mål som försvunnit

i gallringen har dels varit tingsrättsmål som överklagats till hovrätten, dels hovrättsmål som
överklagats till Högsta domstolen. Gallringen har inledningsvis
endast gjorts inom Svea hovrätts
domsaga.
Orsaken till felet har upptäckts i ett dataprogram. Medie
gallringen sker per automatik.
Det är alltså ingen mänsklig
hand som utför gallringen.

Funktionen är nu avstängd till
dess att felen åtgärdats och systemet kvalitetsäkrats, meddelar
Domstolsverket.
– Det är svårt att säga när
vi kommer att kunna ta upp
gallringen igen. Det gäller en
mycket avancerad programmeringslogik, som bygger på
många variabler. Men det måste
ju vara säkert, säger Jörgen
Nilsson, chefsjurist på Domstolsverket.
Vad gäller eventuella prövningar av dessa 196 mål får man
nu kalla in vittnen och hålla förhör på nytt, på samma sätt som
man gjorde innan reformen En
modernare rättegång infördes.
– Det får man göra. Det var ju
den ordningen som gällde fram
till den 1 november, så man får
återgå till den, säger Jörgen Nilsson.
GW
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År 2012 kommer underskotten i
rättsväsendet att ligga på runt
tretton miljarder kronor, enligt
en genomgång som nyhetsmagasinet Fokus gjort. Kriminalvården har tidigare aviserat
ett beräknat underskott på 5,3
miljarder år 2012, men även
Polisen räknar enligt uppgifter
till Fokus med ett underskott
på ungefär fem miljarder inom
tre år. Domstolsverket räknar
med ett hål i kassan på cirka 1,2
miljarder kronor och Åklagarmyndigheten, som i dag har
balans i budgeten, varnar för
att man inte kommer att kunna
hålla samma ambitionsnivå
med ett ökande antal ärenden
utan utökade resurser.

Nyheter
Seminarium till
tryckfrihetens försvar

FRA-LAgen

Hård kritik mot
ny FRA-lag
Försöken att förstärka integritetsskyddet i den så kallade FRA-lagen är vällovliga, men har stora brister
enligt remissinstanserna.
Departementspromemorian
Förstärkt integritetsskydd vid
signalspaning har nu remissbehandlats. Förslagen får allvarlig
kritik på en rad punkter från
tunga remissinstanser.
Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar de flesta av
förslagen. Enligt samfundet
saknar promemorian tillräckliga
analyser och överväganden, och
förslagen tillgodoser inte heller
grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. Samfundet
pekar också på att förslagen går
stick i stäv med en Europaparlamentsresolution som nyligen
avgetts, om att medlemsstaterna
måste säkerställa efterlevnaden
av grundläggande fri- och rättigheter vid lagstiftning som påverkar den personliga integriteten.
Hård kritik mot många av
förslagen i promemorian kom-

mer också från bland andra
Justitiekanslern, Säkerhetspolisen, Datainspektionen och
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Liksom Advokatsamfundet avstyrker alla
dessa remissinstanser förslaget
om en specialdomstol som ska
ge tillstånd till signalspaning.
Enligt samfundet uppfyller
den föreslagna domstolens
utformning inte Europakonventionens krav på en opartisk
domstol. Advokatsamfundet och
Säkerhetspolisen förordar att
prövningen ska göras i en vanlig
domstol, medan JK föredrar en
myndighet utan anspråk på att
vara domstol.
Flera remissinstanser som

själva sysslar med brottsförebyggande verksamhet riktar, liksom
JK, kritik mot att enbart försvaret, regeringen och departementen ska få begära tillstånd till
signalspaning. Säkerhetspolisen
skriver bland annat: ”Genom
att Säkerhetspolisen inte kan
inrikta signalspaningen får Säkerhetspolisen ett sämre under-

lag till grund för myndighetens
bedömningar av vilka brottsförebyggande åtgärder som ska
vidtas. En konsekvens av detta
kan bli att Säkerhetspolisen i
vissa fall förlorar förmågan att
identifiera förestående brott
och därför inte kan anpassa sina
åtgärder efter den hotbild som
finns mot de personer eller företeelser som Säkerhetspolisen
ska skydda.”
Regeringen tillsatte i oktober
förra året en utredning om polisens behov av signalspaning.
Utredaren, Anders Eriksson,
ska kartlägga Säkerhetspolisens
och Rikskriminalpolisens behov
av underrättelsematerial, och
lämna förslag på hur behovet
kan tillgodoses. Statsminister Fredrik Reinfeldt har i en
Eko-intervju sagt att det kan bli
nödvändigt att låta fler myndigheter ta del av uppgifter från
UB
signalspaning.
Läs mer om Advokatsamfundets remissvar på
www.advokatsamfundet.se

Adjungerad domare i
kammarrätten var inte jävig
Bara det faktum att en
adjungerad domare är
tjänstledig från Skatteverket gör henne inte automatiskt jävig när Skatteverket
är part i ett mål. Det fastslår
Regeringsrätten i en dom.
Målet gäller en advokatbyrå som
begärt muntlig förhandling i
kammarrätten. Begäran avslogs
av tre domare, varav en var
adjungerad i kammarrätten och
Advokaten Nr 3 • 2009

tjänstledig från Skatteverket. Advokatbyrån överklagade beslutet med hänvisning till att den
adjungerade domaren var jävig.
Regeringsrätten prövade
om domarens anställning hos
Skatteverket utgör en sådan
omständighet som riskerar att
rubba förtroendet för hennes
opartiskhet, och fann att den
inte gjorde det. Domaren hade
själv i sitt arbete på Skatteverket
inte haft något att göra med det

aktuella målet. Beslutet fattades
dessutom av tre ledamöter
tillsammans.
Ett regeringsråd var av skiljaktig mening. Regeringsrådet
ansåg att det faktum att domaren
fortfarande var anställd hos Skatteverket, som var part i målet,
innebar en sådan omständighet
som kan rubba förtroendet för
UB
hennes opartiskhet.



Regeringsrätten
mål nr 3624-08

Med utgångspunkt i den
nyligen utgivna antologin Till
tryckfrihetens försvar, och de
direktiv regeringen har givit
Yttrandefrihetskommittén,
bjuder Advokatsamfundet in
till seminarium. Justitiekansler
Göran Lambertz, justitieombudsmannen Hans-Gunnar
Axberger och advokat Peter
Danowsky inleder. Seminariet
hålls på Advokatsamfundets
kansli den 21 april kl 17.00. Bindande anmälan senast 13 april
till kat.berglund@advokatsamfundet.se .

Icke-jurister förstärker
Åklagarmyndigheten
I budgetpropositionen för
kommande år ber Åklagarmyndigheten regeringen om 15
miljoner extra för att kunna anställa 20 utredare med expertkunskap inom olika områden,
som ekobrott, korruption, miljö
samt immaterialrättsliga frågor,
som varumärkes- och upphovsrättsskydd. Myndigheten
vill också se om barnpsykologer inom organisationen skulle
kunna göra handläggningen av
brott mot barn effektivare. De
nya specialisterna är tänkta att
placeras på de åklagarkammare som har ansvar för respektive brottstyp.

Ny straffskala för
allvarliga brott
Regeringen överlämnade i
februari en proposition till
riksdagen med förslag om
ändringar i straffbestämmelserna om mord och vissa andra
brott för vilka det är föreskrivet
fängelse på både viss tid och
livstid. Förslaget innebär att
tidsbestämda straff i upp till
18 år ska kunna dömas ut för
dessa brott, samtidigt som
möjligheten att döma till fängelse på livstid behålls. Förslagen föreslås träda i kraft den 1
juli 2009.
Justitieutskottet beräknas
bereda ärendet i april. Riksdagsledamöter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger
nej till förslagen, och vill i
stället avskaffa livstidsstraffet. I sitt remissvar till utredningen Straffnivåutredningen
– Straffskalan för mord (SOU
2007:90) tillstyrkte Advokatsamfundet förslaget.
7

Nyheter

Kalla den ”rättighetsskyddslagen”
– Ipred, fildelningslagen
borde kallas ”rättighetsskyddslagen”, för det handlar om att skydda något av
det finaste vi har, äganderätten.
Det sa statssekreterare Magnus
G. Graner vid ett lunchmöte arrangerat av Advokatsamfundets
Stockholmsavdelning, under
rubriken Regeringens jakt på Internetpiraterna.
Lagen har i det stora fått en
rimlig och teknikneutral utformning, konstaterade Magnus G
Graner, även om vissa frågor har
lämnats åt rättstillämpningen att
avgöra. Några av dessa tog han
upp vid lunchmötet.
Efter den 1 april, när Ipredlagen träder i kraft, kommer
det typiskt sett att räcka med
en enda uppladdning av ett
upphovsrättsskyddat verk för
att upphovsrättsinnehavaren
ska kunna begära ut identiteten bakom ett IP-nummer. Vid

Statssekreterare Magnus G.
Graner.

nedladdning krävs sannolikt en
större omfattning, enligt statssekreteraren.
Det vanligaste sättet att
fildela sker emellertid genom så
kallade torrents, ett slags program som innebär att användare
A och användare B får och ger
tillgång till varandras filer samti-

digt. I de fall man inte kan skilja
en upp- från en nedladdning får
det sannolikt tas med i den proportionalitetsbedömning domstolen gör, konstaterar Magnus
Graner. Det går också att fildela
genom att just ladda upp en fil
till en server varifrån andra sedan kan ladda ner den, även om
det inte är lika vanligt i dag.
För att en upphovsrättsinnehavare ska få ut namnet bakom
en IP-adress måste han eller
hon kunna visa på sannolika
skäl för att upphovsrättsintrång
skett. Men vad som ska anses
utgöra sannolika skäl – om det
räcker med att visa på en så kallad ”skärmdump” till exempel
– överlämnas till rättstillämpningen att avgöra, förklarade
statssekreteraren.
Även frågan om hur långt kontrollansvaret sträcker sig – om
innehavaren av en IP-adress står
ansvarig för vad någon annan
gör via den uppkopplingen – blir
en fråga som får avgöras i rätts-

tillämpningen. Men, gissade
Magnus G. Graner, då det rör
sig om en civilrättslig process
kan ansvaret komma att sträcka
sig längre än i motsvarande
straffrättsliga processer.
Magnus G. Graner förklarade

att regeringen också avser att
utreda hur lagen tillämpas, inte
minst för att kontrollera så att
branschen inte ”använder kanoner för att skjuta mygg”. Lagen
är avsedd för att reglera intrång
i stor omfattning, åtminstone
när det gäller nedladdning.
– Om lagstiftningen används
på ett sådant felaktigt sätt kan
lagstiftaren backa bandet,
konstaterar Magnus G. Graner,
och tillade att regeringen tror
att branschen har intresse av
att agera på ett schysst sätt,
eftersom de torde vilja värna
sina kunder som åtminstone
potentiellt sett är desamma som
de som fildelar.
GW

rättshjälpslagen

Utredning föreslår utvidgad rättshjälp till barn
Domstolsverkets utvärdering av rättshjälpslagen
är nu färdig. Utredarna
föreslår bland annat utökade möjligheter för barn
till rättshjälp för att kräva
underhållsbidrag, och att
näringsidkare ska få större
möjligheter till rättshjälp.
Domstolsverket presenterade
sin utvärdering i mars. Utredningen vill förändra rättshjälpssystemet på flera punkter:
• barn ska ha utvidgad möjlighet
till rättshjälp för att kunna få
ett rättmätigt underhåll
• brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet ska förändras
• en rättssökande som uttömt
sitt rättsskydd i försäkring ska
8

få möjlighet till viss rättshjälp i
högsta instans
• utvidgad rätt till rättshjälp för
näringsidkare.
Utredarna vill också ge ett nytt
uppdrag till Försäkringskassan,
att hjälpa föräldrar som separerat med beräkningen av underhållsbidrag till barnen.
Advokat Britt Louise
Marteleur-Agrell var Advokatsamfundets representant i
den expertgrupp som biträtt
utredningen. Hon är nöjd med
förslagen, framför allt med
att barn ska kunna beviljas
rättshjälp för att få underhållsbidrag. Däremot är hon skeptisk
till Försäkringskassans nya
uppdrag, att räkna ut ett riktigt
underhållsbidrag.

– Man undrar
stort problem:
med vilken per– Att man inte
sonal och när de
höjt inkomstgränska göra det, när
serna för att få rättsalla vet att de inte
hjälp. Det måste
hinner med sina
man göra något åt,
uppgifter i dag. Just
säger hon.
därför är det oerJust den frågan
hört viktigt att barn
ingick dock inte i
får större möjlighet
utredningens uppBritt-Louise
till rättshjälp när
drag att diskutera,
Marteleur-Agrell.
det gäller faststälmen behovet av
lande av underhållsbidrag.
en höjning av inkomstgränsen
Många tror ju att 1 273 kronor är
nämns ändå i rapporten. Utvärdet högsta belopp man kan få,
deringen tillsattes av regeringen
vilket gör att många barn får för
2007, med uppdrag att utvärlite, säger hon.
dera om rättshjälpssystemet är
Generellt tycker Britt Louise
rättvist och ändamålsenligt och
Marteleur-Agrell att rättsge förslag på förändringar. UB
hjälpslagen fungerar förhålDomstolsverkets rapportserie
landevis bra med de ändringar
2009:2
som nu föreslås. Men hon ser ett
Advokaten Nr 3 • 2009
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Catharina Bergqvist Levin
har avlidit

Antalet länsrätter
ska halveras
Regeringen vill minska antalet
länsrätter från 23 till 12. Syftet
med sammanslagningen av
länsrätterna är att skapa en
mer hållbar organisation med
hög kvalitet och god effektivitet, enligt den proposition som
lades fram i mars. Förslaget
innebär bland annat att länsrätterna i Västerås, Örebro och
Gävle försvinner.
Länsrätterna föreslås också
byta namn till förvaltningsrätter.
Ändringarna är tänkta att träda
i kraft den 15 februari 2010.

Catharina Bergqvist Levin

har avlidit. Hon blev bara 57 år
gammal. Hon hann ändå med
mer än de flesta. Efter domarutbildning i Svea hovrätt var hon
med framgång verksam i Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Stockholms tingsrätt och åklagarväsendet. Hon
utnämndes till vice riksåklagare
2002.
Catharina var en naturlig
förebild för många. Hennes
omvittnade juridiska kompetens
och stora talang kombinerades
med värdefulla personliga egenskaper, vilka bidrog till att göra
henne mycket uppskattad och
respekterad som chef.
Jag har, tillsammans med

övriga medlemmar i nätverket
Hilda, haft förmånen att under
flera år ta del av Catharinas kloka tankar om kvinnornas karriärmöjligheter inom juristyrket.
Så sent som i november förra
året delade hon generöst med
sig av sina personliga reflektioner i en krönika på Hildas hemsida. Bland annat definierade
hon sina bästa ”chefstips”:
Låt det vara högt till tak och
lyssna på alla.
Glöm inte att ge medarbetarna
positiv återkoppling.

Ekobrotten slår rekord

Catharina Bergqvist Levin utnämndes 2002 till vice riksåklagare. Hon
var med och startade nätverket Hilda.

Catharina levde efter den devisen. Till detta förenade hon en
härlig livsglädje med uthållighet
och integritet. Hon klagade aldrig. Hon hade en ovanlig styrka
och var en lysande exponent
för en Hilda, vilket betyder
stridsmö. Men, som Catharina
så insiktsfullt avslutade sin
krönika;
Inte ens som kvinna rår man
på alla saker här i livet. För vissa
saker får man böja sig. Det kan
vara till exempel allvarlig sjuk-

dom eller förändrade verksamheter. Då får man utnyttja sina
kvinnliga talanger att anpassa sig
och göra det bästa av situationen. För egen del har jag under
senare år fått göra det. Men mina
visioner och mina åsikter om
jämställdhet och ledarskap har
inte påverkats av det.
Vi kommer att sakna

henne
och vi kommer att minnas henne med stor glädje och stolthet.
Anne Ramberg

JK-kritik mot Domstolsverket
Ett statligt verk måste ha
rutiner för att lämna ut
allmänna handlingar, även
om begäran är något oklar,
skriver justitiekansler Göran Lambertz i ett beslut.
Hovrättsrådet Lars Hesser begärde 2007 ut underlaget till sin
nya, individuella lön från Domstolsverket. Han fick snabbt ut
lönenämndens protokoll, medAdvokaten Nr 3 • 2009

an underlaget från domstolschefen angavs vara sekretessbelagt
arbetsmaterial.
Lars Hesser överklagade
beslutet och fick rätt i kammarrätten. Fortfarande kände
sig Hesser dock osäker på om
han fått ut allt material. Han
anmälde händelsen till JK, som
alltså kritiserade verkets hantering av ärendet.
Domstolsverkets generaldirek-

tör Barbro Thorblad medger att
det funnits brister i hanteringen.
Enligt Barbro Thorblad, som
tillträdde som generaldirektör
först 2008, har verket nu tydliga
rutiner för vad man kan lämna
ut av underlaget för lönerna.
– Förra gången var det tveksamt vad som var sekretessbelagt och inte. Nu är vi mycket
tydligare med detta, säger hon.

Den ekonomiska brottsligheten
fortsätter att öka. Det visar
revisionsfirman KPMG:s internationella Fraud Barometer.
Enligt KPMG är utvecklingen
i Sverige likartad, då antalet
anmälda ekonomiska brott
fördubblades under 2008.
Barometern visar att allt fler
bedrägerier begås av de egna
medarbetarna, personer som
kan ha mer eller mindre obegränsad tillgång till information
och kapitalflöden. Undersökningen visar också på att det
blir allt vanligare att ”vanliga”
anställda genomför olika former av bedrägerier.

Preskriptionstid utgår
från skadereglering
Preskriptionstiden för att ett
försäkringsbolag ska betala ut
ombudskostnader löper från
den tidpunkt när den utomrättsliga skaderegleringen är
avslutad. Det fastslår Stockholms tingsrätt i en dom, och
ger därmed advokaten rätt till
ersättning med drygt 75 000
kronor.
Ärendet gällde en advokat
som begärde försäkringsersättning för sitt arbete närmare
sju år efter att klienten råkat
ut för den trafikolycka som
försäkringsregleringen gällde.
Försäkringsbolaget avslog
begäran med hänvisning till
att ärendet var preskriberat.
Men enligt domstolen löper
preskriptionstiden i stället från
år 2005 eftersom ärendet först
då var slutreglerat.
Stockholms tingsrätt, T 8813-08

UB
9

Nyheter
it-säkerhet

Det som var sant om virus för något år sedan är inte sant i dag. Det säger Advokatsamfundets IT-expert
Per Furberg, som samtidigt passar på att varna för digitala arkiv – snart kan de vara oläsbara.

CCBE:s riktlinjer kan öka IT-säkerheten
Elektronisk kommunikation och
dokumenthantering är till stor
hjälp i advokatvardagen, men innebär också ökad sårbarhet. Hotbilden på området är också ständigt
föränderlig men vikten av att följa
med i utvecklingen av IT-säkerhet
ska inte underskattas, poängterar
advokat Per Furberg, Advokatsamfundets IT-expert.
– Det som var sant om virus för
bara något år sedan behöver inte
vara sant i dag, säger Per Furberg,
och berättar att det gått så långt att
det finns experter på IT-området
som inte längre installerar virusskydd.
Virusmakarna ligger ändå alltid
ett par steg före programutvecklarna. Hotbilden förändras också
med tiden.
– De som tyckte att det var skojigt
att skapa virus för några år sedan
kanske livnär sig på motsvarande
åtgärder i dag.

skick att det är läsbart om material sparats utan en tanke på konsekvenserna när mängder av format
används och kräver olika program
för att läsa.

Något annat Per Furberg tycker
att man bör varna för är att skydd
genom kryptering leder till att arkiven kan läsas endast av den som
har rätt krypteringsnyckel. Det
innebär att även nycklarna för dekryptering måste arkiveras.
– Om en kryptering inte är centralt administrerad, eller om den
är oklokt administrerad, då kan det
räcka med att nyckeln kraschar så
är alltihop oläsbart, säger Per Furberg som i stället rekommenderar
att man på sikt skyddar materialet
på annat sätt, till exempel genom
fysiska skydd.
Dessutom kan ett dokument som
skrivits under elektroniskt inte heller konverteras utan att den elektroniska underskriften går förlorad.
Ofta vill klienterna föra kommuFör en mindre advokatbyrå kan
nikationen på det sätt de är vana
det vara svårt att få tid och resur– företrädelsevis e-post – även om
ser att följa utvecklingen på IT-sädet innebär en något större säkerkerhetsområdet, men Per Furberg
hetsrisk. Man är inte medveten
rekommenderar att man håller koll
om riskerna. Men Per Furberg vill
på CCBE:s riktlinjer, som uppdategärna understryka att säkerhetsras kontinuerligt och övergripande
Hotbilden på IT-området förändras ständigt. Värdet av att följa
behovet heller inte är lika stort för
beskriver vad en advokat eller en
med i utvecklingen av IT-säkerhet ska inte underskattas, menar
alla i alla sammanhang.
advokatbyrå bör tänka på för att
Per Furberg.
– Om man som jag ofta håller på
upprätthålla säkerheten i sin elekriktlinjer för elektronisk kommunikation, som
med material som ska publiceras, rättsutredtroniska kommunikation. Större byråer bör
publicerades i början av vintern, påminner
ningar och dylikt som aktörerna vill ska sprimera systematiskt kunna följa dessa frågor,
man om att varje digitalt dokument innehåldas, då gör det ju inte så mycket om något
anser han.
ler även dold information, så kallad metadata,
läcker. Men de flesta jobbar ju tvärtom med
om tillblivelse, ändringar med mera, som ockärenden där det är viktigt med sekretessen.
Går det att komprimera CCBE:s riktlinjer
så bör arkiveras då den informationen kan bli
Då är det ett helt annat läge. Skulle du få upptill en behändigare ”kom-ihåg-lista”?
avgörande vid till exempel en konflikt.
drag från en viss typ av organisation skulle du
– Jag tror att det mest blir buzzwords då, säEtt annat problem som Per Furberg tror kan
väl till och med utrustas med en särskild dager Per Furberg och tillägger att han nog tyckbli stort framöver är att digitala arkiv med titor som är deras, för att över huvud taget få
te att de var ganska duktiga på att få ner det
den inte längre blir läsbara alls, då programgöra jobbet.
hela till en kort, pedagogisk text ändå.
varor och annat bytts ut och gamla format helt
Elektronisk kommunikation bör innebära
Läs hela riktlinjerna på Advokatnätet, inenkelt blivit inkompatibla.
förändrade, och uppdaterade rutiner vad gäller
loggning krävs.
GW
– Det kan bli dyrt att hålla ett arkiv i sådant
arkivering. I den senaste versionen av CCBE:s
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Nyheter
domarutbildningen hinner inte
tillräckligt många nyrekryteras.
Men det finns även en uttalad
ambition att få in människor
med en annan bakgrund än den
traditionella utbildningen.

Bengt Ivarsson är en av de två advokater som sitter i styrelsen
för Domstolsakademin. Den andre är Fredrik Andersson i Göteborg.

Advokater tar plats
i Domstolsakademin
I styrelsen för den nya Domstolsakademin sitter två
advokater, jämte åklagare,
representanter för olika
domstolar och för den akademiska rättsvetenskapen.
– Tanken är att skapa
en kontaktyta utåt, säger
styrelsemedlemmen och
advokaten Bengt Ivarsson.
Sveriges Domstolars akademi,
eller Domstolsakademin, inledde sin verksamhet vid nyåret
2008/09. Syftet med akademin
är att kvalitetssäkra den dömande verksamheten, genom
en bredare och djupare utbildning för varje enskild domare.
Kurserna varvar teori och prak-

tik och anpassas individuellt till
varje domares kunskaper och
tidigare erfarenheter.
Men akademin syftar också till
att locka över jurister från andra
områden till domaryrket.
Inrättandet av en styrelse

eller ett rådgivande organ med en
sådan bred representation från
hela rättsväsendet, föreslogs i
en utredning av hovrättsmannen Staffan Levén, bland annat
för att få olika infallsvinklar men
också för att underlätta en sådan rekrytering.
Domarkåren kommer att
tappa uppåt en tredjedel i pensionsavgångar inom en femårsperiod. Genom den traditionella

Bengt Ivarsson är en av de två
advokater som sitter i styrelsen
för Domstolsakademin. Han tror
att advokaters specifika erfarenheter kan komma till nytta i den
rent dömande verksamheten.
– Har man jobbat med affärsjuridik eller som försvarare har
man skaffat sig viktig kunskap
som man då också kan delge
domarkolleger som inte har den
bakgrunden.
Själv håller Bengt Ivarsson i
ett utbildningspass på Domarakademin som handlar om just
advokatens roll i rättsprocessen.
– Det är jätteviktigt att domare
förstår att det inte bara är rättegångsbalken som styr vårt
agerande, utan vi har stadgar
och etiska regler som vi måste
följa, säger han, och tillägger att
domarkåren i dag inte har några
etiska regelverk.
Som advokat i styrelsen ser
Bengt Ivarsson det som sin roll
att föra in integritets- och rättssäkerhetsfrågor i utbildningen.
Han vill också öka förståelsen i
domstolarna för att advokaten
ofta är en egen företagare och
måste dra in lön till sig och sina
eventuella anställda, bekosta
utbildningar, betala hyra, kontorsmateriel med mera.
Tanken med representa-

i styrelsen är också att
skapa en kontaktyta utåt, mot
verksamma advokater, åklagare
med flera. Styrelsen fungerar
också som ett bollplank till rektor Roberth Nordh.
– Det är viktigt att de som är
verksamma som advokater i dag
hör av sig till oss med synpunkter på vad som ska finnas
i utbildningen, men också att
advokater som har valt att gå in
på domarbanan kommer med
synpunkter om vad som är bra
och mindre bra.

tionen

foto: tom knutsson

domstolsakademin
Domstolsakademin räknar med
en antagning på runt 50–60
deltagare per termin, hälften till
utbildningen för förvaltningsdomstol och hälften till allmän
domstol. Utbildningen består av
68 kursavsnitt fördelat på 190
kursdagar. Det första kurstillfället hölls den 13 januari 2009.
Utbildningen syftar till:
• att ge nyutnämnda domare
förutsättningar att möta de
kvalitativa krav som ställs på
den dömande verksamheten

Advokaten Nr 3 • 2009

• att ge deltagarna ökad insikt
och kunskap i fråga om övrig
strategisk, personlig och
kommunikativ kompetens
• att medverka till att domaryrket framstår som attraktivt
bland jurister med olika bakgrund och erfarenhet, så att
domare kan rekryteras bland
de främsta och för yrket mest
lämpade juristerna
• att stärka allmänhetens förtroende för rättsskipningen i
domstol.
Källa: Domstolsverket

GW

Yttrandefrihetskommittén vill stärka
meddelarskyddet
Yttrandefrihetskommittén
överlämnade i slutet av februari ett delbetänkande till justitieministern. Kommittén föreslår
bland annat i betänkandet att
det ska bli brottsligt att ingripa
med repressalier mot den som
använder sig av sin meddelarfrihet även om ingripandet inte
sker ”vid myndighetsutövning”.
Grundlagsskydd för digital
bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)

Förtroendet för
rättsväsendet ökar

Förtroendet för rättsväsendet
ökade mellan 2006 och 2008,
enligt Brottsförebyggande
rådets årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Undersökningen visar att
förtroendet ökade för domstolarna, för åklagarna och
även Kriminalvården, samt att
förtroendet för polisen ligger
kvar på samma förhållandevis
höga nivå som tidigare. Sex av
tio tillfrågade hade stort förtroende för polisen. För åklagare
och domstol hade varannan
stort förtroende.

Lika villkor för elektronisk kommunikation
Alla operatörer ska ges samma
villkor för att agera på marknaden för elektroniska kommunikationer. Det är syftet med
en proposition om ändringar i
lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som regeringen
lämnade över till riksdagen
den 12 mars. Dagens regler ska
förtydligas om vem som har
rätt att överklaga Post- och Telestyrelsens, PTS, beslut enligt
LEK samt vad som kan omfattas av tvistlösningsförfarandet
mellan operatörer, enligt förslaget. De nya reglerna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2009.
Vissa ändringar i lagen om
elektronisk kommunikation,
Prop. 2008/09:159
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Världen
också en slags psykisk terror, att
släppa Gao fri men hålla honom
och familjen under bevakning
och sedan plocka in honom lite
då och då. Det är en strategi som
är vanlig mot dissidenter i Kina,
och som naturligtvis också drabbar närstående, säger Petra Lindberg.

MR-advokat försvunnen
Familj flydde till USA
Den 4 februari i år fördes den kinesiske advokaten och människorättskämpen
Gao Zhisheng bort av polis. Han har inte hörts av sedan dess, och inga uppgifter
finns om var han befinner sig. Den 14 mars anlände Gaos fru och två barn till USA,
där de nu söker asyl, efter att ha varit på flykt i drygt två månader.
TEXT GABRIELLA WESTBERG

Den 28 november 2008 skrev
Gao Zhisheng ett öppet brev till
Kinas makthavare där han beskriver den tortyr han utsatts för vid
ett tidigare gripande.
Brevet publicerades den 9 februari 2009 – alltså några dagar
efter det att Gao greps – på biståndsorganisationen China Aid:s
webbplats. Enligt bedömare kan
myndigheterna fått tag på brevet,
som skickats per e-post, innan det
publicerades. Brevet är översatt
till engelska och finns nu att läsa
på flera Internetsajter.
Enligt Gaos egna ord pågick
12

den både psykiska och fysiska
tortyren i nära två månader, och
involverade chocker med elbatonger, sparkar och slag. Han ska
även ha blivit bränd med cigaretter i ögonen och tycks flera gånger varit nära att avlida, innan han
skickades hem.
– De hade hotat honom att inte
berätta om hur han behandlats.
Så gjorde han ändå det. Ingen
vet var han befinner sig nu. Vi är
mycket oroliga, säger Petra Lindberg, ordförande för människorättsorganisationen Supporting
Human Rights in China, SHRIC,

som har kontakt med kolleger till
Gao.
Gao Zhinshengs hustru,

Geng He och parets två barn, 5
och 16 år gamla, bestämde sig
för att fly landet då den tonåriga
dottern visade tecken på depression och flera gånger hade
försökt ta livet av sig, enligt en
intervju med den USA-baserade
radiostationen Radio Free Asia.
– Det är inte bara Gao själv som
har förföljts, utan också hans fru
och barn, med husrannsakningar
och konstant övervakning. Det är

GAO ZHISHENG
Gao Zhisheng har sedan han
blev advokat 1995 drivit en
envis kamp mot förtryck och
brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina. Men han har
inte alltid varit kontroversiell
i hemlandet. År 2000 utsågs
han av motsvarande justitiedepartementet i Peking till en av
landets tio bästa advokater, för
sitt arbete för de fattiga. Han
har bland annat företrätt bönder vars mark exproprierats,
journalister som gripits till följd
av sina skriverier liksom falun
gong-utövare och kristna som
förföljts av regimen. År 2005
deklarerade han offentligt sitt
utträde ur kommunistpartiet i
protest mot regimens kränkning av de mänskliga rättigheterna. Gao Zhisheng lär ha varit
kandidat till Nobels fredspris
2008.
(Källa: AFP, Wikipedia)
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foto: SCANPIX

Gao Zhisheng har sedan han blev advokat 1995 drivit en envis kamp mot förtryck och brott mot de
mänskliga rättigheterna i Kina.

Den nionde januari i år påbörjade Geng He och de två barnen
sin vandring till fots ut ur landet
och över gränsen. I två månader
befann de sig i Thailand innan
de anlände till USA med FN-organet UNHCR:s och China Aid:s
hjälp. Det är möjligt att Gao hade
för avsikt att ansluta sig till familjen i Thailand innan de for över
till USA, och att det var därför
han greps, gissar Petra Lindberg.
– Tidsmässigt verkar det rimligt. Men samtidigt drivs han av
en ovanligt stark mission. Han
har ju själv försvarat andra som
utsatts för tortyr, han vet vad han
riskerade, och ändå har han hela
tiden fortsatt att kämpa, säger
Petra Lindberg och tillägger att
Geng He i en intervju sagt att hon
tvingades fly själv med barnen,
då Gao inte kunde skaka av sig
den kinesiska polisen.

Världen

Journalister i skottgluggen
Det är inte bara människorättsadvokater som drabbas när rättsstaten fallerar.
Även journalister och fotografer är mycket utsatta.
Förra året mördades 171 journalister i världen till följd av att
de utförde sitt yrke. Sedan 1997
ligger siffran på över 1100, enligt siffror från Internationella
Journalistfederationen, IFJ. Den
svenske pressfotografen Martin
Adler sköts ihjäl i Mogadishu,
Somalia, 2006. Några år tidigare dödades kollegan, TV4:s
fotograf Ulf Strömberg, i norra
Afghanistan där både han och
Martin Adler då befann sig.

Dyster ICJ-rapport om
mänskliga rättigheter
Den globala kampen mot terrorismen har allvarligt inskränkt
de mänskliga rättigheterna, slår
Internationella juristkommissionen, ICJ, fast i en lägesrapport.
Efter en tre år lång studie av hur
åtgärder mot terrorism inverkar
på den internationella rätten och
de mänskliga rättigheterna, har
rapporten Assessing Damage –
Urging Action publicerats och
går att ladda ner som pdf-fil
från kommissionens webbplats.
Ett stort antal regimer har
utnyttjat rädslan för terrorismen
för att införa lagar som kränker
grundläggande fri- och rättigheter, till exempel genom att tillåta
att människor grips och fängslas
utan att de får rättslig prövning,
att människor förs bort och genom att tillåta tortyr, skriver ICJ.

tember 2001.
Nu agerar både
riksdagen och EUparlamentet för att få
Dawit Isaak frigiven.
På torsdagen den 19
mars överlämnades
ett upprop med 267
signaturer av riksdagens
ledamöter, till Eritreas
ambassad i Stockholm.
Även EU-parlamentets
ordförande Hans-Gert
Pöttering kräver i ett
brev ställt direkt till
Eritreas president Isaias
Afewerki att Dawit Isaak
omedelbart friges.

IBAHRI oroat över
läget i Fiji

Den 27 mars startade
Den 15 mars i

år greps den
svenske journalisten Ola Wong i
Zambia. Han släpptes dock efter
någon dag – till skillnad från kollegan, den svenske journalisten
Dawit Isaak, som suttit fängslad
utan rättegång i Eritrea sedan
han greps tillsammans med flera
inhemska kolleger, den 23 sep-

chefredaktörerna för
Expressen, Aftonbladet.
Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea
se, Svenska Dagbladet,
sedan han greps den 23 september 2001.
Dagens Nyheter och Aftonbladet gemensamt
en namninsamling med kravet
skriva på. Namninsamlingen ska
överlämnas till Eritreas ambas”Frige Dawit Isaak”! På helsidor
uppmanas läsarna att gå in på
sad den 4 maj.
GW
tidningarnas webbsajter och

Kriget i Gaza debatterades

foto: SCANPIX

Mot bakgrund av kriget i
Gaza i början av året arrangerades den 16 februari ett rundabordssamtal i
Stockholm.
Mötet arrangerades gemensamt
av den internationella juristkommissionen, ICJ, och International Law Association, ILA.
I panelen satt advokat Percy
Bratt, ordförande för svenska
Helsingforskommittén, professor Ove Bring, ordförande för
den svenska avdelningen av
ILA, ambassadör Hans Corell,
hedersordförande för svenska
ILA, professor Said Mahmoudi
från Stockholms universitet
och professor Claes Sandgren,
Advokaten Nr 3 • 2009

ledamot av ICJ. Medverkade
gjorde även Israels ambassadör i
Sverige, Benny Dagan.
En klar majoritet av de samlade var överens om att det verkar
troligt att krigsbrott begicks från
båda sidor under kriget i Gaza,
men att det också är osannolikt
att det sker en rättslig prövning
av brotten.
Israel erkänner inte ICC. Att
FN genom säkerhetsrådet skulle
kräva att utredning och rättslig prövning skulle göras inom
ICC – som i fallet Sudan – verkar
osannolikt, menade talarna,
då det kräver en helomvändning från USA. Och för rättsliga
prövningar inom det israeliska

systemet har militären getts immunitet.
Ändå uttrycktes visst hopp
om att det israeliska rättssystemet trots allt ska ta upp frågan.
Om detta inte utreds och prövas
rättsligt riskerar man att underminera såväl internationell rätt
som grundläggande mänskliga
rättigheter, sades det.
Den israeliska ambassadören
Benny Dagan, var av skiljaktig
mening och hävdade att krigsbrott inte begåtts, åtminstone
inte från israeliskt håll, samt
att rättsliga prövningar utöver
de utredningar som pågår för
närvarande inom den israeliska
militären vore överflödiga.
GW

IBA:s människorättsorgan,
IBAHRI, uttrycker oro över
situationen i Fiji, där rättssystemet tillåtits förfalla avsevärt
sedan statskuppen i december
2006. Det framkommer i rapporten Dire Straits: A report on
the rule of law in Fiji.
Rapporten skrevs efter att
en delegation av höga jurister inom IBAHRI två gånger
försökt att besöka Fiji, då
det rapporterats om flera hot
och våldsamma attacker mot
advokater verksamma i landet.
Delgationerna avvisades av
regimen båda gångerna, varpå
undersökningen utfördes via
telekonferens.

Sharialagar återinförs i
nordvästra Pakistan
Den 16 februari 2009 beslöt
den islamistiska lokalregeringen i pakistanska Swatdalen
att återinföra Sharialagarna i
Swat- och Malakanddistrikten i
nordvästra Pakistan. I ett öppet
brev uttrycker Union International des Avocats, UIA, oro över
situationen för de mänskliga
rättigheterna och framför allt
kvinnors rätt i regionen. Som
ett led i den talibanledda kampanjen mot flickors skolgång
har över hundra flickskolor förstörts på ett och ett halvt år. En
lokal religiös ledare har hotat
med att döda de flickor som
trotsar förbudet att gå i skolan.
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Nyheter
Advokat i framtiden

Den rådgivande gruppen är bildad
Den rådgivande gruppen i projektet Advokat i framtiden är nu
bildad och har haft sitt första möte.
I gruppen finns representanter från olika typer av byråer, som är verksamma i olika delar av landet. Tanken är att rådet ska träffas
ett par gånger per termin. Vid det första mötet
diskuterades en rad olika frågor och möjliga
projekt.
Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för
biträdande jurister och yngre advokater. Den
rådgivande gruppen kommer att ge råd till projektet i strategiska frågor och medverka vid genomförandet av olika projekt.

medlemmar i rådet
Namn
Byrå
Ort
Bitr. jur. Agnes Andersson	Setterwalls Advokatbyrå	Göteborg
Bitr. jur. Christopher Arkbrant	Mannheimer Swartling Advokatbyrå	Stockholm
Advokat Ann Bergström	Advokat Lena Isaksson
Umeå
Advokat Dennis Dicksen
Advokatfirman Lindahls
Örebro
Advokat Henrik Fieber
Roschier Advokatbyrå	Stockholm
Advokat Jonas von Heidenstam
Försvarsadvokaterna	Stockholm
Advokat Anna Hellron	Advokat Lena Feuk	Stockholm
Advokat Mia Edwall Insulander	Lotta Insulander Lindh Advokatbyrå	Stockholm
Advokat Eva Jensen
Advokatfirman Lindahls	Malmö
Advokat Malin Leffler
Advokatfirman Vinge	Stockholm
Bitr. jur. Felix Ljunggren
Ramberg Advokater	Stockholm
Advokat Johannes Lundblad	Gernandt & Danielsson Advokatbyrå	Stockholm
Advokat Rikard Wikström
White & Case	Stockholm

Vilka är, enligt din mening,
de viktigaste frågorna
för Advokat i framtiden?
Anna Hellron,
advokat:

”Unga biträdande jurister bör välkomnas
tidigt till Advokatsamfundet och informeras om att sammankomster och annat
också är till för dem. Ju fler som känner sig hemma i samfundet tidigt, desto bättre möjligheter
till viktiga nätverk för unga jurister. Engagemang
i Advokatsamfundet hos oss yngre advokater är
avgörande för att vi också ska få möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av advokatens
roll i samhället.
En fråga som jag känner starkt för är tillväxten inom och framtiden för humanjuridiken.
Hur framtiden inom humanjuridiken kommer att se ut hänger ihop med en rad olika
frågor såsom möjligheterna att anställa biträdande jurister på de små byråer som det ofta
är fråga om, timkostnadsnormens utveckling
och så vidare.
Det är också viktigt att vi advokater som arbetar med exempelvis brottmål och familjerätt
entusiasmerar och engagerar unga jurister och
blivande advokater och att vi lyfter fram goda
exempel på byråer där det fungerar bra.”
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Henrik Fieber,
advokat:

Johannes Lundblad, advokat:

”Hos oss yngre jurister och advokater
finns det nog en ganska bred uppfattning
om att Advokatsamfundet främst är en
angelägenhet för våra äldre kolleger. Jag ser
dessutom en tendens till att titeln advokat, i
varje fall på de affärsjuridiska byråerna, riskerar att uppfattas som mindre viktig för de biträdande juristerna.
Den viktigaste – och svåraste – uppgifterna
för projektet Advokat i framtiden är att engagera och entusiasmera yngre jurister att delta
i advokatrollens utveckling. Vi måste skapa en
social och professionell plattform för yngre jurister och advokater. Vi måste diskutera angelägna frågor under former som är attraktiva
för den yngre generationen.
Om jag utgår från den affärsjuridiska verksamheten, i vilken jag arbetar, är nog frågorna
klassiska – det handlar om balans mellan arbete och fritid, alternativa karriärsmöjligheter, ökande internationalisering, jämställdhet
med mera.

”• Stärka varumärket ”advokat”. En advokat är inte vilken
konsult som helst,
utan begreppet innefattar så mycket mer.
Unga jurister ska vilja bli och vara advokater.
De värden yrket innefattar, till exempel integritet, kunskap, samhällsengagemang men även
sådant som ”glamour” och status, är värden
som unga jurister ska vilja eftersträva.
• Ett socialt nätverk. Att vara advokat är att
vara del i en exklusiv klubb. Det bör ges möjligheter för unga att träffas inom denna klubb.
Projektet bör sträva efter att ge utrymme till
fler sociala aktiviteter där unga jurister får tillfälle att träffas, lyssna på ett intressant föredrag och diskutera frågor av gemensamt intresse över ett glas vin.
• Den internationella utvecklingen. Projektet bör sträva efter att odla internationella kontakter i syfte att lära av erfarenheterna i andra
länder.
• Jämställdhet. Enligt min uppfattning finns
det en del kvar att göra där när det gäller
jämställdhet. Antalet kvinnliga delägare är
fortfarande mycket litet. Även om såväl män
som kvinnor numera tar ut föräldraledighet
finns det fortfarande en mängd frågor som på
många håll ännu är olösta, till exempel förutsättningarna för att vara föräldraledig som
delägare.”
Advokaten Nr 3 • 2009

Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis.

Advokaten_Nr3_Willys_215x307.indd 1

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

08-03-28 15.18.17
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Porträtt Karin Lindell

Rättsväsendet
i riksrevisorns fokus
Under den närmsta tre åren ska Riksrevisionen granska rättsväsendet. Rapporterna kommer
att publiceras successivt och en övergripande analys ska presenteras våren 2011.
– Jag ville ta det här greppet för att få ett större helhetsperspektiv på hur
rättsväsendets samlade effektivitet ser ut, säger riksrevisor Karin Lindell.
text och foto gabriella westberg

S

edan Riksrevisionen kom till för
sex år sedan har man hunnit granska Rikspolisstyrelsen men ingen
annan del av rättsväsendet. Det är
grundbultarna i själva rättssamhället som nu ska in under luppen, och det handlar om såväl människovärde som skattepengar och effektivitet. Sammantaget handlar det
om allmänhetens förtroende för rättsväsendet förklarar Karin Lindell.
Våren 2011 ska upp till tio granskningar vara
klara och presenteras i en övergripande analys av rättsväsendets samlade effektivitet. Men
redan innan sommaren kommer den första
granskningen att presenteras, om unga lagöverträdares kontakt med rättsväsendet, och i
höst är en granskning av kriminalvården tänkt
att vara klar för presentation.

Det samlade greppet avser att fokusera på

samverkan mellan till exempel polis och åklagare och även domstolar i brottmål, liksom
kriminalvårdens samverkan med kommunala institutioner – snarare än effektiviteten i en
eller annan process. Om det finns en propp
någonstans i kedjan ska den förstås identifieras. Man kommer att titta på handläggningsAdvokaten Nr 3 • 2009

tider och bemötande på hela rättsområdet.
De stora greppen är något som Karin Lindell
uppskattar.
– Vi har under min tid här gått mer och mer
mot de här lite bredare områdena. Vi har utbildning, arbetsmarknad, offentliga finanser,
ett flertal sådana politikområden som vi tittar
på ur många olika synvinklar. Då får man en
helt annan bild än om man bara specialiserar
sig på polis eller åklagare eller domstol och
så vidare.
De stora greppen kräver också stora resur-

ser. För granskningen av rättsväsendet har
riksrevisorn cirka 15 anställda till sin hjälp.
Antalet varierar beroende på vilken typ av
granskning som är på gång samt om det är
två eller tre som rullar parallellt. Karin Lindell
tror att man kommer att behöva nyrekrytera
något på juristsidan inför den här strategin.
Riksrevisionen har också möjlighet att ta in
konsulthjälp, bland annat från universiteten.
– Det gör vi inte minst när det gäller kvalitetssäkringen. Det är ju oerhört viktigt för
Riksrevisionen att vi har en väldigt fast och
stabil grund att stå på, inte minst när vi kritiserar regeringen.

Regeringen är i slutändan Riksrevisionens
främsta granskningsobjekt. Så var det inte
med det gamla Riksrevisionsverket, RRV, som
var en regeringsmyndighet. Den sex år gamla
Riksrevisionen har ett grundlagsfäst oberoende, och det tycker Karin Lindell är bra.
– Vi ser ofta att en myndighet inte har fullföljt
sitt uppdrag på det sätt de skulle ha gjort, men
det kanske inte alltid beror på dem utan på att
de inte har fått förutsättningar från regeringen. Och det behöver inte handla om pengar,
men styrning, lagstiftning, förordningstext,
regleringsbrev … Det är ytterligt sällsynt att vi
lägger en granskning där vi inte riktar kritik
mot regeringen, konstaterar hon.
Samtidigt vill hon gärna påpeka att justitieminister Beatrice Ask har ställt sig positiv till
den planerade granskningen av rättsväsendet.
För närvarande håller man på med en förstudie om inställda förhandlingar i brottmål,
som är en stor kostnad för staten. Det är först
sedan förstudien presenterats som Karin Lindell tar beslut om ifall granskning ska inledas.
I väntan på sådant beslut ligger också förstudier om den ekonomiska brottsligheten och
penningtvätt.
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– Inte minst ser vi på det till följd av finanskrisen, som man säger möjligen ökar de här
problemen. Vi måste vara lyhörda för stämningar i samhället. Helt plötsligt kan det komma en ny problemställning och då är det viktigt att vi är med, tycker jag.
Även statens insatser för brottsoffer ser
ut att bli ett område för granskning, liksom
polisens och åklagarnas förmåga att hantera mängdbrott. Civilrättsliga processer kan
ibland bli långdragna, särskilt när det gäller
förvaltningsärenden. Det kan få konsekvenser för medborgarna, och bör tittas över.
– Sedan har vi det förhållandet att vi har en
åklagarmyndighet, men flera polismyndigheter. Är det bra eller inte? Det kan jag inte svara
på i dag, säger hon.
Advokatkåren är inte något granskningsobjekt för Riksrevisionen, men kåren kommer
ändå att beröras i flera olika moment när det
gäller strategin om rättsväsendet. Till exempel kan det hända att en större aktivitet hos advokater skulle kunna minska antalet inställda
förhandlingar i brottmål, gissar Karin Lindell.
Även när det gäller unga lagöverträdares kon-

”Vi kan inte kritisera
och vi kan inte heller
rekommendera advokatkåren. Men vi kan peka på
förklaringar.”

takt med domstolarna, involveras sannolikt
advokaterna.
– Vi kan inte kritisera och vi kan inte heller rekommendera advokatkåren. Men vi kan
peka på förklaringar, säger hon och tillägger
att man kommer att ha täta kontakter med
Advokatsamfundet och även kanske enskilda
advokater.
Advokaten är en väldigt viktig aktör i rättssamhället, tycker Karin Lindell. Advokaterna
har en viktig roll både som försvarare och som
målsägandebiträden. I den straffrättsliga processen är det av särskilt stor vikt att trepartsförhållandet mellan advokat, åklagare och
ordförande hålls likvärdigt, poängterar hon.

Men hur ser man till att alla parter får samma
tyngd?
– Det går inte att se till, det är en personfråga. Det handlar om personlig integritet och
auktoritet. Det gäller advokat och åklagare och
inte minst hos domaren. En ordförande i rätten måste ha så pass mycket kurage att man säger ifrån när någon trampar på klienten, säger
hon som själv har domarbakgrund från Svea
hovrätt, Kammarrätten i Stockholm och den
tidigare Försäkringsöverdomstolen.
Karin Lindell hoppade av domarkarriären
1982, för att i stället skriva lagtext i riksdagen i
14 år. Därefter hann hon vara myndighetschef
i drygt tio år, bland annat på Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket, innan hon blev riksrevisor, 2005.
– Det var min dröm att bli domare. Under
hela studietiden fanns inget annat på min karta. Men sedan tyckte jag kanske inte att det var
så roligt när det kom till kritan. På brottmålssidan var det väldigt mycket grov misshandel
och narkotikabrott, och på den civilrättsliga
sidan var det väldigt mycket familjemål som
man inte blev gladare av. n

Låt oss hjälpa dig
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik.
Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det förtroende
våra uppdragsgivare visat när de anlitat oss genom alla år.
Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när du
kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och lägg
upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig!
För mer info besök www.stiftarna.com
» Lagerbolag
» Snabbavveckling (likvid omgående)
» Aktiebolagsändringar

Lite bekväm?
BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX 12086 402 41 GÖTEBORG TEL 031-704 10 50 FAX 031-14 84 10
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Parlör för lyckade
affärer i Polen
1 Hej, känner du till någon förstklassig advokatbyrå i Polen?
2 Ja, absolut! Magnusson.
3 Lysande! Vad erbjuder dom?
4 Heltäckande affärsjuridiska
lösningar för företag.
5 Var i Polen har Magnusson
kontor?
6 I Warszawa och Wroc w.
7 Tack så mycket!
8 Inga problem.
Välkommen till Polen!

Magnusson. Det enda du behöver kunna på polska.
Vi på Magnusson vet hur det fungerar i Polen. Vi har funnits här länge och är den enda svenska advokatbyrån i detta dynamiska
land. Du och ditt företag får förstklassig rådgivning avseende alla typer av affärsjuridiska frågor och kommersiella utmaningar.
Vill du veta mer? Kontakta:
Advokat Dan Person: +48 22 55 27 551, dan.person@magnussonlaw.com
Advokat Artur Swirtun: +48 22 55 27 549, artur.swirtun@magnussonlaw.com

www.magnussonlaw.com

We just love Poland
COPENHAG EN | MOS COW | STO CKH O LM | WARSAW | WRO CLAW

Gästkrönika

gästkrönikör
Magnus G. Graner

Förtroendet för rättsväsendet
– en prioriterad fråga

Flera av de regler som ska garantera rättssäkerhet
inom den brottsutredande verksamheten har inte ändrats
sedan de trädde i kraft 1948. För att brottsbekämpning
ska ske rättssäkert och effektivt är det viktigt att reglerna

20

som styr förundersökningen är anpassade efter rådande
förhållanden. Jag vill i detta sammanhang nämna att regeringen nu tillsätter en utredning som ska se över hur
rättssäkerheten i förundersökningsförfarandet kan stärkas
och resningsförfarandet förbättras. En sådan översyn av
bestämmelserna som rör förundersökningsförfarandet
och resning kan förhoppningsvis bidra till att ytterligare
stärka förtroendet för straffprocessen.
Jag kan konstatera att medierna ägnar allt större intresse åt domstolarnas verksamhet. Mediernas bevakning är
viktig och värdefull. Den skapar ett nödvändigt underlag
för debatt hos allmänheten och kan få stor betydelse för
den enskildes förtroende för domstolarna.
Mediernas ibland mycket närgångna granskning är
dock inte alltid utan problem. Tillvägagångssättet för
att skapa löpsedelsmaterial kan i vissa fall gå utöver de
pressetiska ramar som finns. En komplicerande faktor är
att den enskilde domaren i de flesta fall uttalar sig för ett
kollektiv och att han eller hon inte får röja vad som har
diskuterats inom ramen för överläggningen. Jag tror att
en negativ beskrivning av domstolen i medierna inte sällan beror på att domare inte har varit tillgängliga för att
förklara innebörden av en dom. Som en konsekvens av ITutvecklingen möter vi också helt nya problem och frågeställningar. Ett exempel på det är publiceringen av obduktionsbilder på Internet och de konsekvenser som det får.
Det är viktigt att domstolarna arbetar med att på olika
sätt förbättra kommunikationen med massmedia så att
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Frågor om medborgarnas förtroende för rättsväsendet ligger mig, som tidigare advokat, alldeles särskilt
varmt om hjärtat. I ett modernt rättsväsende står individen i centrum. Att medborgarna har ett stort förtroende
för rättsväsendet är viktigt för rättsväsendets legitimitet
och funktion. Jag ser det som en prioriterad uppgift att
se till att var och en har en positiv bild av rättsväsendets
myndigheter och att de känner förtroende för verksamheten som bedrivs där.
En grundförutsättning för att förtroendet för rättsväsendet ska upprätthållas är att brott bekämpas effektivt.
Brotten ska utredas och i största möjliga utsträckning
åtalas. Tiden mellan anmälan och dom ska vara kort.
Brottsbekämpningen får dock inte bli så effektiv att den
påverkar rättssäkerheten negativt. Viktigare än att den
som har begått ett brott åtalas och döms inom rimlig tid är
självfallet att någon oskyldig inte döms. Rättssäkerheten är
avgörande för att allmänhetens förtroende för rättsväsendet ska vara fortsatt högt. Reglerna måste så långt det är
möjligt vara utformade så att det undviks att misstag sker
som kan leda till att oskyldiga döms. Om någon trots allt
felaktigt har dömts måste det dessutom finnas ett så rättssäkert förfarande som möjligt i samband med ansökan om
resning i brottmål.

informationen till allmänheten blir ännu bättre. Detta
kan i förlängningen motverka den i vissa fall kritiska bild
av domslut som kan förekomma. Dessa och andra viktiga
faktorer för förtroendet har nyligen utretts på regeringens
uppdrag av Förtroendeutredningen (SOU 2008:106 Ökat
förtroende för domstolarna – strategier och förslag) som
överlämnade sitt betänkande till Beatrice Ask i december
förra året.
Utredningen kom fram till att den viktigaste förtroendefaktorn är att domstolarna dömer rätt. Det är också viktigt att parterna i ett mål får sin dom i tid. Det finns också
andra faktorer som har stor betydelse för förtroendet för
domstolarna. Några av dessa är bemötandet av parter och
andra som kommer till domstolarna, begripligare dom
skrivning och, som nämnts ovan, domstolarnas förhållande till medierna.
Jag tror att utredningen har helt rätt när den lyfter fram
bemötandefrågorna. Situationen har blivit bättre under
senare år men än finns mycket kvar att göra när det gäller
hur parter och andra som kommer i kontakt med domstolar bemöts och behandlas. Här finns många intressanta
idéer i utredningens betänkande. Det handlar bland annat
om konkreta riktlinjer för bemötande och om inrättande
av en särskild bemötandeombudsman i Sveriges domstolar.
Förtroendefrågorna spelar en viktig roll även på EUnivå. Det svenska ordförandeskapet i EU närmar sig med
stora steg. Tidigare har under fem års tid det så kallade
Haag-programmet styrt arbetet på det rättsliga området.
Fokus har legat på att arbeta fram en rad rättsliga instrument. Under det svenska ordförandeskapet kommer ett
nytt femårsprogram att antas, Stockholmsprogrammet,
där jag gärna ser att fokus hamnar mer på rättsakternas
genomslag hos medborgarna och medborgarnas förtroende för EU som institution.
I kölvattnet av händelserna den 11 september 2001 har
EU-arbetet på det område som Justitiedepartementet
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”Det finns starka skäl att även överväga ett starkare
skydd mot kränkningar mellan enskilda personer,
det vill säga att införa en straffsanktionerad
regel som skydd mot kränkning av den
personliga integriteten.”

ansvarar för i hög utsträckning varit inriktat på repressiva och brottsförebyggande åtgärder. Men för att vinna
medborgarnas förtroende tror jag att det är viktigt att EU:s
institutioner även prioriterar arbetet med att stärka individens rättigheter. Under det kommande svenska ordförandeskapet kommer vi bland annat därför att ägna mycket
kraft åt frågan om misstänkta och tilltalades rättigheter i
brottmålsprocessen.
Slutligen vill jag nämna att Sverige under ordförandeskapet kommer att, tillsammans med Finland, anordna en
konferens på temat Justice in the EU – from the Citizen’s
Perspectiv. Konferensen, som hålls i Stockholm den 22–23
juli, kommer bland annat att behandla frågan om processuella rättigheter för den som är misstänkt i ett brottmål
samt stöd till brottsoffer. Dessutom kommer konferensen
att behandla kommunikationen mellan domstolar och enskilda. Dessa frågor är en del av den viktiga frågan om hur
enskildas bild av och förtroende för domstolsprocessen
påverkas på olika sätt.
Jag tycker att det är mycket viktigt att vi diskuterar
dessa frågor vidare både nationellt och på EU-nivå.

Magnus G. Graner är statssekreterare
i Justitiedepartementet
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Fokus Penningtvättsdirektivet

Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen
i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de
sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet.
Redan den gamla lagen satte advokaterna i en svår
situation, med två roller som ibland hamnade på rak
kollisionskurs. Å ena sidan tystnadsplikten och den
ovillkorliga lojaliteten med klienten. Å andra sidan
skyldigheten att rapportera misstänkt penningtvätt
till myndigheterna.
Med den nya lagen skärps kraven på advokaterna
ytterligare. Bland annat krävs nya rutiner på byråerna för
att få klientkännedom. Numera kan Finanspolisen också
kräva att en advokat svarar på frågor om sin klient trots
att advokaten inte själv rapporterat några misstankar om
penningtvätt.
Tidskriften Advokaten tittar närmare på den nya
penningtvättslagen och vad den innebär för advokaterna.
text ulrika brandberg och gabriella westberg
foto dale Sanders/scanpix

Kraven skärps på
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Fokus Penningtvättsdirektivet

”S

tora flöden av svarta pengar kan återverka på den finansiella sektorns stabilitet och rykte och bli ett hot mot
den inre marknaden, och terrorismen
skakar vårt samhälle i dess grundva-

lar.”
Så inleds Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och
finansiering av terrorism, eller tredje penningtvättsdirektivet som det mer vardagligt
kallas.
Direktivets ord om varför penningtvätt och
terrorismfinansiering ska bekämpas kan förmodligen de allra flesta skriva under på. Betydligt mer oenighet har det rått om advokatens roll i denna kamp.
Redan det andra direktivet gav advokaterna en ny och ovan roll. Plötsligt skulle de
kontrollera klienternas affärer och, om det
fanns misstankar om penningtvätt, rapportera dem till myndigheterna. Inte helt lätt att
förena med kärnvärden som tystnadsplikt och
lojalitet med klienten, påpekade advokatorganisationer över hela Europa. Och det tredje
direktivet skärper ytterligare kraven på advokaterna.
– Den största nackdelen är att den i lika stor
utsträckning som tidigare innefattar en inskränkning i förutsättningarna för det förtro-

De viktigaste nyheterna för svenska advokater:
• Nya krav på klientkännedom, utifrån ett så
kallar riskbaserat synsätt.
• Krav på uppföljning och löpande övervakning av klientförbindelsen, också detta varierande beroende på vilken risk som kan
antas finnas.
• Meddelarförbudet skärps genom att advokater inte längre får meddela sina klienter
att de rapporterats. Tidigare gällde ett undantag för advokater, så att de efter att ha
väntat i 24 timmar fick berätta för klienten
vad som hänt. Fortfarande måste advokaten, enligt de vägledande reglerna, lämna
uppdraget så snart en klient rapporterats.
• Advokaternas uppgiftsskyldighet skärps.
Advokater är enligt den nya lagen skyldiga
att lämna ut uppgifter som behövs i en utredning till Finanspolisen. Uppgiftsskyldigheten gäller även om advokaten inte själv
rapporterat klienten, när Finanspolisen
ställer frågor.
• Advokatbyråerna får hårdare krav på rutiner, utbildning av personalen och admini
strativa system för att följa penningtvättslagstiftningen. Advokatsamfundet får en
tydligare uppgift att kontrollera att byråerna
följer detta.
• Lagen omfattar inte bara penningtvätt utan
också finansiering av terrorism.
Riskbedömningar

”Plötsligt skulle de kontrollera
klienters affärer och, om det fanns
misstankar om penningtvätt,
rapportera dem till myndigheterna.”

liga samtalet mellan advokat och huvudman,
säger advokat Axel Calissendorff på Roschier
advokatbyrå.
Viktiga nyheter

Grunden är densamma. Fortfarande gäller
också att bara en del av advokaternas arbetsuppgifter omfattas av penningtvättslagstiftningen, framför allt finansiella transaktioner,
företagstransaktioner och fastighetstransaktioner. Dessutom görs undantag från rapporteringsskyldigheten för uppgifter som advokaten får i samband med rättsliga förfaranden
(processundantaget) eller vid en bedömning
av klientens rättsliga situation (utredningsundantaget).
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Vem är klienten och vilka risker kan
förknippas med honom? Det är numera
en viktig fråga för alla advokater som
arbetar med transaktioner.

ar än tidigare om det är hög risk, men kan ta
det lite lättare om det är låg risk. För advokater
innefattar detta en utmönstring av något som
var relativt bra i Sverige, nämligen att man
kunde underlåta att utföra identitetskontroll
av personer som är kända. Nu går det inte att
underlåta att både göra id-kontroll och dokumentera detta, och det innebär en betydande
börda och ett irriterande element i frågan hur
en relation startats, säger han.
Samtidigt ser han fördelar i förhållningssättet. Det skapar större flexibilitet, och det är logiskt att man prioriterar granskningen av dem
som tycks utgöra den största risken.
Rapporteringsplikt

Penningtvättslagen syftar i första hand till att
Advokaten Nr 3 • 2009
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”Ett riskbaserat förhållningssätt”
genomsyrar det tredje penningtvättsdirektivet och den svenska lagen. Principen kommer ursprungligen från FATF, Financial Action
Task Force, en internationell organisation för bekämpande av penningtvätt och terrorismfinansiering
där en stor del av världens stater
är medlemmar. I korthet innebär
det riskbaserade förhållningssättet
att varje klient ska bedömas utifrån hur stor
risken är för att just han eller hon planerar
att tvätta pengar eller bidra till att finansiera
terrorism. Flera faktorer ska vägas in, bland
annat hur väl klienten kan identifieras, vilken
verksamhet han bedriver och var i världen
transaktionen genomförs. Så kallade politiskt
exponerade personer, alltså personer som har
eller har haft höga offentliga ämbeten, anses
utgöra en större risk, och ska därför granskas
noggrannare.
Advokat Axel Calissendorff tror att det nya
förhållningssättet kommer att skapa en del
merarbete och kanske även irritation på advokatbyråerna.
– Man ska göra mycket större ansträngning-

Fokus Penningtvättsdirektivet
Fakta
Penningtvätt innebär enligt
direktivet uppsåtliga handlingar som avser att dölja
eller omsätta vinningen
från brott. Penningtvätt
behöver inte handla om
pengar, utan kan också
vara åtgärder med annan
egendom som förvärvats
genom brott. Brottet behöver inte vara grovt för att
omfattas; i princip räcker
det med snatteri.
1 kap. 5 § 6 PTL
Finansiering av terrorism
är att ekonomiskt stödja
terrorism. Definitionen
av terrorism hämtas från
den uppräkning av brott
som finns i 2 § lagen
(2002:444) om straff för

finansiering av särskilt
allvarlig brottslighet m.m.
Finansiering av terrorism
kallas ibland omvänd penningtvätt, eftersom vinster
från brott och/eller legal
verksamhet används för
att finansiera ett framtida
terroristbrott.
När omfattas advokater?
Advokater omfattas av
lagstiftningen till den
del verksamheten avser
tjänster som anges i 1 kap.
3 § första stycket PTL. PTL
gäller därmed för advokater endast när de:
1. Handlar i en klients namn
för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller

Advokat Claes Langenius på advokatbyrån
Hammarskiöld & Co ser en risk för att förtroendet för advokatkåren på längre sikt urholkas.
– Det skulle ju vara förfärligt om en advokats
klient inte vågar vara helt öppen gentemot sin
advokat för att man får för sig att tystnadsplikten inte gäller längre. Man måste i ett rättssamhälle kunna ha ett helt förtroligt samtal mellan
advokat och klient, säger han.
Skyldigheten för advokater att rapportera
misstänkt penningtvätt och terrorismfinansiering fanns redan i 2005 års penningtvättslag. I praktiken har den hittills spelat mycket liten roll. Ingen eller möjligen en anmälan
har kommit in till Finanspolisen. Hur många
gånger advokater tvingats utreda sina klienters transaktioner närmare för att undersöka
om det krävs en anmälan vet man inte.
förebygga och försvåra penningtvätt genom
goda rutiner och klientkännedom hos finansiella institutioner, skatterådgivare, advokater
och andra som omfattas. Reglerna lägger en
ytterligare administrativ börda på advokatbyråerna. Ändå är det inte i första hand merarbetet som upprört Europas advokater, utan
risken för att reglerna urholkar advokatetikens kärnvärden. Om det uppstår misstankar
om penningtvätt eller terrorismfinansiering
ska advokaten enligt lagen anmäla detta till Finanspolisen. Detta strider mot såväl tystnadsplikten som lojaliteten med klienten, menar
till exempel CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, som under hela utvecklingen av penningtvättsdirektiven motsatt sig att reglerna
ska gälla advokater.
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Balansgång på slak lina

Rapporteringsskyldigheten är en grund i penningtvättsdirektivet, och motsvarande regler
finns i alla EU-länder. Det gäller dock inte Finanspolisens möjlighet att ställa frågor och
begära ut uppgifter från advokater om deras
klienter utan att det skett någon rapportering
från advokaten. Enligt Advokatsamfundets
uppfattning krävs den utvidgade uppgiftsskyldigheten inte enligt direktivet. Dessutom
fördes den bestämmelsen in först i lagrådsremissen, och den har därför inte remissbehandlats.
Advokatsamfundet har i brev till justitieutskottet och finansmarknadsministern pekat
på att denna utvidgning går utöver direktivet

transaktioner med fastigheter, eller
2. Hjälper till vid planering
eller genomförande av
transaktioner för en klients
räkning vid
• köp och försäljning av
fastigheter eller företag,
• förvaltning av klientens
pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
• öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller
värdepapperskonton,
• anskaffande av kapital
för bildande, drift eller
ledning av företag,
• bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar,
stiftelser eller truster.

och att den inte beretts ordentligt.
Frågerätten för Finanspolisen gäller när det
finns konkreta misstankar – polisen får inte
ägna sig åt att allmänt fiska efter intressanta
uppgifter. Rätten att kräva svar av advokaterna begränsas enligt samfundets mening också
av reglerna om vittnesplikt och frågeförbud i
36 kap. 5 § rättegångsbalken.
Exakt vad som krävs för att en advokat
ska vara skyldig att anmäla sin klient eller i
vilka fall man behöver svara på Finanspolisens frågor är inte heller helt klart. Det blir
en balansgång mellan lagens skyldigheter och
advokatetikens grundvärden, där gränserna
i förlängningen får dras upp av rättstillämpningen och Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Disciplinnämnden har hittills inte haft något ärende som rör rapportering av penningtvätt. Men disciplinnämndens ordförande
Lena Frånstedt Lofalk konstaterar att det lär
komma förr eller senare. Anmälaren kan till
exempel tänkas vara en klient som anmäler
sin advokat för att han eller hon rapporterat
till Finanspolisen eller svarat på frågor, eller
Finanspolisen som anser att advokaten inte
följt lagen, eller en motpart.
– Det här blir förmodligen en svår fråga om
den kommer till prövning. Man kan förutse att
det inte kommer att vara lätt för den enskilde
advokaten som ska göra den här bedömningen, säger hon.
Praktiska problem

Det advokatetiska dilemmat och risken att
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Fokus Penningtvättsdirektivet
bli angivare av den egna klienten är naturligtvis en principiellt viktig fråga. Men det är
knappast den som i första hand sysselsätter
de affärsjuridiska advokatbyråerna när den
nya penningtvättslagen nu trätt i kraft. Karin Faxén Ågrup är advokat och ansvarig för
riskhantering på Mannheimer Swartling advokatbyrå. Hon lägger just nu mycket av sin tid
på den mer praktiska frågan om hur man ska
identifiera klienten.
I många fall behöver identifieringen dock
inte vara så knepig. Redan tidigare har man
ju varit tvungen att göra kontroller för att
upptäcka eventuella intressekonflikter och
liknande.
– I första hand kan man helt enkelt be klienten om identitetshandlingar så att det blir
smidigt. Och många av de internationella företagen som är vana vid liknande regler har
ett helt kit färdigt att skicka över, säger Karin
Faxén Ågrup.

Axel Calissendorff konstaterar att den nya
lagen kräver att vissa administrativa rutiner
ses över.
– Framför allt systemen kring identitetskontroll behöver ändras lite grann. Och det kommer att krävas en hel del överväganden i enskilda fall kring hur man ska förhålla sig till det
riskbaserade förhållningssättet, säger han.
Stor börda men små resultat

Oklarheterna till trots innebär den nya lagstiftningen också fördelar, anser Axel Calissendorff.
– Det riskbaserade förhållningssättet och
exakt hur man ska göra identitetskontrollen
är fortfarande oklart. Sedan finns det en hel
del teknikaliteter i reglerna som är svårtillämpade. Men, det ska framhållas, som lagstiftningsprodukt är den inte behäftad med samma brister som den tidigare lagstiftningen,
säger han.

Kamp mot ekobrott
påverkar världens
advokater olika
Den ekonomiska brottsligheten är gränsöverskridande. Världens
regeringar tar också till gemensamma krafter för att bemöta den, bland
annat genom penningtvättsdirektivet. Men advokaternas roll i kampen
varierar mellan länderna.

D

et första penningtvättsdirektivet antogs av EU redan 1991, och omfattade i första hand finansiella institutioner. Bakom direktivet låg ett omfattande
internationellt samarbete, främst bedrivet
inom den mellanstatliga organisationen FATF,
Financial Action Task Force.
FATF skapades av G7-länderna vid ett möte
1989 för att gemensamt bekämpa penningtvätt. År 2001 lade man också till terrorismfinansiering, så kallad omvänd penningtvätt,
i sin programförklaring. FATF ger ut rekommendationer, och utvärderar också hur staterna följder dessa. De 40 rekommendationerna
uppdaterades senast 2003, och 2004 la man
till ytterligare nio rekommendationer. 34 stater, däribland samtliga nordiska länder, samt
ett stort antal regionala och internationella in-
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stitutioner och organisationer är medlemmar
i FATF. FATF:s rekommendationer låg också
till grund för EU:s andra penningtvättsdirektiv, som antogs 2001. I och med detta direktiv
fick också olika typer av rådgivare, däribland
advokater, en skyldighet att bekämpa penningtvätt.
Redan 2004, ett år efter det datum då det
andra penningtvättsdirektivet skulle vara implementerat fanns ett förslag till nytt direktiv.
I praktiken hade alla stater då inte ens uppfyllt
sina skyldigheter och lagstiftat om det andra
direktivet.
Det tredje penningtvättsdirektivet antogs
av EU:s ministerråd i juni 2005. Konsekvenserna av det andra direktivet för advokater,
deras klienter och rättsstaten hade då ännu
inte utvärderats.

Det handlar bland annat om reglerna vid
gränsöverskridande transaktioner, och enklare och tydligare bestämmelser om hur identitetskontrollen ska gå till när man tar över eller
lämnar en klient till någon annan rådgivare
som också omfattas av penningtvättslagstiftningen. Med den nya lagen får en advokat lita
på att revisorn identifierat klienten, och behöver inte som tidigare göra samma omfattande
kontroller.
Calissendorff trycker också på att det finns
goda skäl för enhetliga regler på området. På
det viset kan man undvika att något land blir
ett fäste för penningtvätt. Däremot är han
fortfarande motståndare till att advokater ska
omfattas av lagen.
– Det utgör en ganska betydande börda för
advokaterna utan att man kan se konkreta resultat, att lagstiftningen egentligen gjort någon särskild nytta, konstaterar Axel Calissendorff. n

Utvärdering av direktivet

Den utlovade utvärderingen kom i december
2006. Då publicerade EU-kommissionen en
rapport om hur det andra penningtvättsdirektivet påverkat advokater och andra juristkårer
inom EU. Vid det laget var det andra penningtvättsdirektivet redan på väg att bli inaktuellt,
eftersom EU antagit sitt tredje direktiv året
innan.
Utvärderingen visade att advokaterna ganska motvilligt fogat sig i sin nya roll. Redan
med genomförandet av det andra direktivet
upplevde advokatorganisationerna att lojaliteten med klienten och tystnadsplikten var
svåra att förena med rollen som ”angivare”
åt myndigheterna. De upplevde också en rad
praktiska problem: kraven på kontroll och
nya rutiner riskerade att skapa en administrativ börda och öka kostnaderna för byråerna,
enligt rapporten.
Advokater hade enligt kommissionens sammanställning rapporterat mycket få misstänkta transaktioner, färre än tio per år i de allra
flesta länderna.
När utvärderingen genomfördes var det få
medlemsstater som ännu hade några ordentliga erfarenheter av direktivets verkningar.
Bara fyra av EU:s då 15 medlemsstater hade
implementerat direktivet vid det beslutade
datumet, den 15 juni 2003. De flesta andra
följde efter under 2004 och 2005. I Sverige
trädde lagen om penningtvätt i kraft för advokater i januari 2005. Frankrike var sista land
att rätta in sig i ledet, först i juni 2006.
Också det tredje direktivet har tagit sin tid
att implementera. Sverige var ett av de sista

Advokaten Nr 3 • 2009

Fokus Penningtvättsdirektivet
penningtvättslagen
Den 12 februari 2009 beslutade riksdagen
om lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den nya lagen gäller från och med den 15
mars 2009.
Den nya lagen ersätter lagen (1993:768)
om åtgärder mot penningtvätt, som var
baserad på de två första och andra penningtvättsdirektiven. Lagen innebär att
Sverige implementerar EU:s tredje penningtvättsdirektiv (Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26
oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används
för penningtvätt och finansiering av terrorism).
Advokater och biträdande jurister omfattas vid straffansvar av lagstiftningens bestämmelser när de deltar i vissa finansiella
transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning.

De viktigaste förändringarna
i korthet
• Lagen omfattar utöver penningtvätt även
finansiering av terrorism.
• Skärpta och flexiblare krav på klientkännedom och kontroll utifrån ett riskbaserat
synsätt och utökade krav på dokumentation.
• Krav på löpande övervakning av klientförbindelser efter att riskbedömning
gjorts.
• Ett absolut meddelandeförbud införs.
Advokaten får inte, som tidigare, efter att
24 timmar gått meddela sin klient att han
rapporterats. Fortfarande måste dock advokaten i enlighet med Vägledande regler om god advokatsed genast frånträda
uppdraget när rapportering skett.
• Utvidgad uppgiftsskyldighet för advokater. Advokater ska på begäran av

Finanspolisen, utan föregående rapportering och utan dröjsmål, lämna alla
uppgifter som behövs för en utredning
om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt Advokatsamfundet kvarstår
dock möjligheten att inte behöva lämna
uppgifter med stöd av reglerna om
frågeförbud m.m. enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken.
• Skärpta krav på efterlevnad av penningtvättslagstiftningen – större ansvar
läggs på advokaterna och de enskilda
advokatbyråerna att ha väl fungerande
och effektiva rutiner för klientkännedom,
granskning och rapportering. Det ställs
även krav på fortlöpande utbildning av
personalen på advokatbyrån.
• Skärpta krav på Advokatsamfundet att
utöva operativ tillsyn för att säkerställa
att advokater följer penningtvättslagstiftningen.

länderna att göra det, drygt ett år efter det beslutade sista datumet.
EU-kommissionen har lovat att i slutet av
2009 eller början av 2010 lägga fram en rapport om tredje penningtvättsdirektivets inverkan på advokaternas verksamhet och förmåga
att utföra sitt uppdrag.

foto: SCANPIX

Nordiska likheter

På senare år har Norden blivit en allt mer integrerad marknad för affärsadvokater. Med det
tredje penningtvättsdirektivet har penningtvättslagstiftningen också blivit mer likartad
länderna emellan.
Finland implementerade tredje penningtvättsdirektivet i augusti 2008. Men fortfarande saknar många finländska advokater tillräckliga kunskaper om lagstiftningen, anser
Markku Ylönen, generalsekreterare i Finlands
advokatförbund. Advokatförbundet har helt
nyligen gett ut nya riktlinjer för advokaterna.
Dessutom planeras kurser om lagstiftningen.
Att det finns en konflikt mellan penningtvättslagstiftningen och advokatkårens kärnvärden är klart, menar Ylönen, som ändå vill
tona ner problematiken.
– Man får komma ihåg att advokater numera
delvis gör samma saker som banker och investeringsfonder. Då får man också acceptera att
följa samma lagstiftning som dem, säger han.
Finlands advokatförbund fick i och med
det tredje penningtvättsdirektivet tillsynsansvar över att advokatbyråerna följer lagstiftningen. Tillsynen kommer att inordnas i de
inspektioner som förbundet redan i dag genomför. Markku Ylönen beskriver det som
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”det minst dåliga alternativet” att Advokatförbundet själv ska sköta dessa kontroller.
Danmark implementerade tredje penningtvättsdirektivet redan 2006, och tillämpar liksom Finland och Sverige ett riskbaserat synsätt. Norge har trots att landet inte är med i
EU följt EU-ländernas exempel och infört en
liknande lag, hittills motsvarande det andra
penningtvättsdirektivet. I år eller under 2010
planeras en ny lag, som följer det tredje penningtvättsdirektivet.
ccbe följer utvecklingen

I Norden, liksom de allra flesta EU-länder har
det hittills kommit in mycket få anmälningar
om misstänkt penningtvätt från advokater.
Men ett land bryter mönstret. I Storbritannien
rapporterade brittiska advokater bara under
år 2005 över 10 000 fall av misstankar.
Det finns enligt EU-kommissionens utvärdering flera skäl till de höga siffrorna. Bland annat kan den som inte rapporterar misstänkta
fall i Storbritannien räkna med ett hårt straff,
upp till 5 års fängelse och avstängning från yrket. De ansvariga myndigheterna utövar också
en nitisk tillsyn över advokaterna, med gryningsräder på advokatbyråer vid misstankar
om att byrån inte följer lagstiftningen.
Mängden av anmälningar i Storbritannien
visar att lagstiftningens utformning spelar stor
roll för advokaternas agerande. Kanske visar
den brittiska statistiken också på vad kritikerna av penningtvättsdirektivet hela tiden pekat
på: att rapporteringsskyldigheten urholkar
advokatens tystnadsplikt när advokater rapporterar sina klienter på mycket vaga misstankar för att själva undgå straff.
Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE,
arbetade redan inför det andra penningtvättsdirektivet intensivt för att förhindra att
advokater skulle omfattas av reglerna. Kravet

”Bortsett från att direktivet
kränker grundläggande
rättigheter är det också oproportionerligt och onödigt
att advokater ska ges den
rollen.”
på att rapportera misstänkt penningtvätt och
terrorismfinansiering strider enligt CCBE mot
advokatens tystnadsplikt och det speciella förhållandet mellan advokat och klient.
– Vi fortsätter att kräva att advokater inte ska
omfattas av reglerna. Bortsett från att direktivet
kränker grundläggande rättigheter är det också
oproportionerligt och onödigt att advokaterna
ska ges den rollen. Det finns redan advokatetiska regler och sanktioner, och straffrättsliga regler som räcker till, säger Peter McNamee, som
är CCBE:s expert på penningtvättsfrågor.
CCBE följer noga utvecklingen när det tredje direktivet nu är implementerat över i stort
sett hela Europa.
– Vi är också beredda att stödja de advokatorganisationer som utmanar direktivet, säger
Peter McNamee.
Utmanar direktivet

Och penningtvättsdirektivet har utmanats.
De belgiska advokatsamfunden har fått penningtvättslagstiftningen prövad i domstol två
gånger. 2007 kom EG-domstolen med ett avgörande, som fastslog att rapporteringsskyldigheten normalt inte omfattar information
som en advokat får i anslutning till en rättegång, utan bara gäller vid transaktioner. 2008
kom den belgiska författningsdomstolen till
ungefär samma slutsats.

Också i Frankrike har penningtvättsdirektivet prövats rättsligt. 2008 fastslog Frankrikes
högsta förvaltningsdomstol, Conceil d’Etat,
i en dom att EU:s medlemsstater måste respektera advokaters tystnadsplikt och klientlojalitet, och att detta innebär en begränsning
i hur man kan tillämpa penningtvättsdirektivet. Conceil d’Etat skrev också att all direkt
kontakt mellan advokater och landets finanspolis bör vara förbjuden, för att värna dessa
principer.
Allt större likheter

EU-länderna har på många sätt gått i spetsen
när det gäller att samordna bekämpningen av
penningtvätt. Men med FATF som pådrivande
kraft ansluter sig allt fler av världens länder
till den gemensamma strävan, och anammar
organisationens rekommendationer. I år har
FATF till exempel publicerat utvärderingar
av Sydafrikas, Mexikos och Italiens penningtvättslagstiftning.
Under förra året tog FATF, i samråd med
bland andra International Bar Association,
American Bar Association och CCBE, fram
riktlinjer för advokater och andra fristående
jurister. Riktlinjerna grundas på det riskbaserade synsätt som FATF förordar.
Men alla länder har inte accepterat den roll
FATF vill ge advokaterna i penningtvättsbekämpningen. I till exempel USA omfattas advokater inte av lagstiftningen om bekämpande
av penningtvätt. Det har diskuterats om inte
advokater borde få rapporteringsskyldighet i
samband med fastighetsaffärer. American Bar
Association har dock starkt motsatt sig detta.
I det amerikanska rättssystemet och politiska
systemet har man hittills ansett att advokatens
lojalitet med klienten är ett så grundläggande
värde att man inte kan inkräkta på det genom
att införa någon rapporteringsplikt. n

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter

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

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

Hemsida
www.elt.se

e-post:
info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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Advokatsamfundet

Vägledning från Advokatsamfundet
Det tredje penningtvättsdirektivet innebär nya uppgifter för Advokatsamfundet.
Advokaterna behöver stöd för att lära sig att tillämpa de nya reglerna, men
samfundet får också en ny roll: att utöva tillsyn över hur kåren följer lagen.

L

agen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism
innebär nya skyldigheter och
krav på de advokater som arbetar
med transaktioner av olika slag.
Visserligen gör en del av de stora
affärsjuridiska byråerna egna utbildningssatsningar (se artikel på
sid 30), men för Advokatsamfundet är det nu en viktig uppgift att
sprida kunskapen om lagen och
hur den ska tillämpas.
Lagom till att den nya lagen
trädde i kraft färdigställdes en ny
Advokatsamfundets vägledning
för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med bäring
på den nya lagen. Samfundet var
därmed först av de myndigheter
och organisationer som berörs
av lagen att ta fram tydliga riktlinjer.
Vägledningen är tänkt att fungera dels som en introduktion till
den nya lagstiftningen, dels som
en hjälp i vissa praktiska och ad-

ministrativa frågor. I vägledningen finns också riktlinjer för hur
advokater ska agera om Finanspolisen ställer frågor om en klient.
Under våren 2009 fortsätter
också Advokatsamfundet att erbjuda en kostnadsfri utbildning
om penningtvättslagstiftningen.
Kursen, som är en halv dag lång,
hålls vid flera tillfällen i april.
Enligt penningtvättslagen har
Advokatsamfundet, precis som
med den tidigare lagen, det operativa tillsynsansvaret över advokater. Det innebär ett ansvar för
att säkerställa att advokatbyråerna har rutiner för att uppfylla de
skyldigheter som lagen lägger på
dem. Hur den operativa tillsynen
ska utövas anges inte i lagen. Advokatsamfundet kommer att utarbeta närmare föreskrifter om
hur tillsynen ska utövas.
Vägledningen och kurser kan
ge en god grund att stå på för advokaterna. Men när det gäller den
ömtåliga balansgången mellan
klientlojalitet och penningtvätts-

lagens krav kommer rättstillämpningen och Advokatsamfundets
disciplinnämnd att få visa vägen.
– Man får komma ihåg att det
här är totalt oprövad lagstiftning. Tillämpningen innebär svåra gränsdragningsproblem som
aldrig har prövats, säger Advokatsamfundets ställföreträdande
chefsjurist Johan Sangborn. n

Läs mer
Vägledningen, kurserna och
mer information om penningtvättslagen hittar du på
Advokatnätet, www.advokatsamfundet.se/penningtvatt.
Inloggning krävs.

Domar kräver exacta
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu

Arbeta som domare
Hovrätterna och kammarrätterna har under 2009
möjlighet att erbjuda ett antal tidsbegränsade
anställningar som adjungerad ledamot.

mare. Mångårig erfarenhet av rättsområden som
förekommer i hovrätten eller i kammarrätten är
ett krav.

Anställningarna är avsedda för åklagare, advokater
eller andra lagfarna personer som är intresserade
av att senare söka anställning som ordinarie do-

Dessa och andra intressanta anställningar finner du
på Sveriges Domstolars webbplats , www.domstol.se

Sveriges Domstolar omfattar 100 olika myndigheter där närmare 6 000 personer arbetar. I Sveriges Domstolar ingår tingsrätter, hovrätter, Högsta domstolen,
länsrätter, kammarrätter, Regeringsrätten, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.

www.domstol.se
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Interaktiv utbildning
underlättar på byråerna
Ett samarbete mellan fyra advokatbyråer ska resultera i en svensk
version av ett utbildningsprogram för hanteringen av den nya
penningtvättslagstiftningen.

U

tbildningsprogrammet
är en så kallad ”e-learningmodule”, ett interaktivt bildspel, som ursprungligen togs fram av 14 brittiska
storbyråer just för att underlätta
utbildning i penningtvättslagstiftningen där. Bakom den svenska
versionen står advokatbyråerna
Mannheimer Swartling, Vinge,
Hammarskiöld & Co samt Gernandt & Danielsson.
– Jag läste om den i en tidning
och tänkte att den där kan vi väl
försvenska med en enkel handvändning. Men det är inte bara
att översätta, konstaterar advoKarin Faxén Ågrup
Claes Langenius
kat Karin Faxén Ågrup från Mannheimer Swartling, som deltagit i
samarbetet och även föreläser på
för en advokatbyrå. Den strider mot våra kärnAdvokatsamfundets kurser om lagen om åtvärden, och det gör att den blir väldigt svår att
gärder mot penningtvätt.
hantera. Men då är det skönt att man inom kåEtt tiotal advokater och biträdande jurister
ren kan ha samarbeten och sätta en branschfrån byråerna har under vintern och våren
standard, säger Claes Langenius, advokat på
träffats en gång i veckan för att diskutera hur
Hammarskiöld & Co.
den nya svenska penningtvättslagstiftningen
ska tolkas, förklaras och sättas in i svenska
Kostsam utbildning
advokaters förhållanden, och slutligen föras
Det interaktiva bildspelet i utbildningsmoduin på ett pedagogiskt sätt i den brittiska utlen är indelad i sex kapitel. Varje kapitel inleds
bildningsmodulen. Det är ett omfattande armed en introduktionstext. Efter det följer ett
bete, säger de som deltar i arbetet, men också
frågebatteri med flera alternativa svarsmöjligviktigt.
heter. Väljer man rätt svar får man utbildarens
– Det här är ju en väldigt konstig lagstiftning

motivering till varför det svaret var det rätta,
och väljer man fel får man en motivering till
det. Man måste välja rätt på minst tre frågor i
varje kapitel för att modulen ska gå vidare till
nästa kapitel.
För att få använda utbildningsmodulen måste man betala en licensavgift till det brittiska
företag som äger upphovsrätten. Kostnaden
baserar sig på antal användare, men blir relativt sett billigare ju fler man är. De fyra svenska
byråer som tagit på sig att ”försvenska” modulen får rabatt på licensen, men själva avstår de
från sin copyright av dess svenska
version.
Om en byrå vill utbilda ett 80tal anställda och låta var och en gå
en kurs till ett genomsnittligt pris
på cirka 5 000 kronor per deltagare, då blir utbildningsinsatsen
400 000 kronor. Det är mycket
pengar, konstaterar Claes Langenius. Att hyra in någon att hålla i
utbildningen verkar inte som något
attraktivt alternativ, säger han, då
det åligger byrån att utbilda varje
person som nyanställs i lagstiftningen. För större byråer blir då
utbildningsmodulen ett uppenbart
kostnadseffektivt alternativ.
Om modulen kan bli till nytta
också för mindre advokatbyråer är
mer tveksamt, anser Karin Faxén
Ågrup. Man bör nog vara ett antal
anställda för att det ska bli ekonomiskt fördelaktigt, menar hon. Mindre byråer rekommenderas i stället att gå kurser samt, liksom alla, ta
del av den uppdaterade vägledning som nyligen publicerats på Advokatsamfundets webbplats. Den är också konkret och praktisk, säger
Karin Faxén Ågrup.
Viktiga praktiska frågor

Vad gäller den delikata balansgången mellan
det advokatetiska regelverket och den nya
penningtvättslagstiftningen fokuserar utbildningsmodulen främst på frågan om hur man

fem Tips till advokaterna

1

Sätt dig in i lagstiftningen, antingen genom
att läsa på själv och ta
del av Advokatsamfundets
riktlinjer eller genom att gå
kurs: Advokatsamfundet håller gratiskurser om Penningtvättslagstiftningen ett par
gånger under våren 2009.

30

2
3

Inrätta ordentliga
rutiner på byrån som
uppfyller reglerna i

lagen.
Utbilda all personal. På
en mindre byrå kan det
räcka att en person tar
del av en kurs och sedan del-

ger det till ala anställda i en
intern utbildning, men alla bör
utbildas, även på ekonomioch sekreterartjänster.

4

Utse minst en person
på byrån att ha särskilt
ansvar för penningtvättslagstiftningen.

5

Vid misstanke om
penningtvätt eller då
Finanspolisen knackar
på, utgå ifrån att kunskapen
om klienten omfattas av tystnadsplikten och pröva sedan
om det finns skyldighet att
bryta den. Läs i vägledningen
hur du ska göra.
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Vinjett

Direkt från
tryckpressarna

NY

foto: TOM KNUTSSON

”Det här är ju en väldigt
konstig lagstiftning för en
advokatbyrå. Den strider
mot våra kärnvärden, och
det gör att den blir väldigt
svår att hantera.”

ska identifiera en ny klient. Rapporteringsskyldigheten, som förvisso krockar rejält med
advokatens lojalitets- och tystnadsplikt, må
vara av större principiell betydelse, men får
inte lika stor betydelse i den vardagliga praktiken. Och därmed inte heller i utbildningsmodulen, förklarar Karin Faxén Ågrup.
Att definiera kriterier för hur man identifierar en klients trovärdighet utgör en stor del
av utbildningsmaterialet. Det kan handla om
svårigheter att hitta uppgifter om klienten, eller att klienten kommer med olika utsagor vid
olika tillfällen.
– Men i slutändan handlar det om att skaffa
sig en allmän känsla, säger Karin Faxén Ågrup
och tillägger att en fördel med utbildningsmodulen är att man får tillfälle till praktisk övning
så att man kan upparbeta en sådan känsla.
– Det är ju rätt snabba handgrepp också, säger Claes Langenius, jag tror inte att det duger
att börja fundera på hur man ska hantera det
när misstanke uppstår. Det måste man nog ha
funderat igenom innan, och ha vissa standarder och rutiner klara.
Hur man ska agera om finanspolisen kommer och knackar på dörren och vill ha information eller när en misstanke ska rapporteras
till Finanspolisen är något som de fyra samarbetande byråerna har diskuterat mycket, men
sådana instruktioner kommer inte att finnas
med i utbildningsmodulen. Där uppmanas de
anställda snarare att rapportera en eventuell
misstanke uppåt i byrån. n

Regelsamlingar och digitala produkter för dig som är advokat

Läs mer
Advokatsamfundets vägledning
för advokater och
advokatbyråer
beträffande lagen
om åtgärder mot
penningtvätt och
finansiering av terrorism
Advokatsamfundets webbplats
www.advokatsamfundet.se/penningtvatt
Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd
om åtgärder mot
penningtvätt och
finansiering av
särskilt allvarlig
brottslighet i vissa
fall, finns på Finansinspektionens
webbplats www.
fi.se

Nu har våra nya och uppdaterade böcker för 2009
kommit. Hos oss hittar du som vanligt praktiska
arbetsredskap t.ex. uppdaterade regelsamlingar.
Vi erbjuder dessutom FAR SRS Komplett – en digital
tjänst som ger dig lagar och regler direkt i din dator.

Välkommen in på farsrsforlag.se
och läs mer om vårens nyheter!

International Bar
Associations AntiMoney Laundering
Forum, www.antimoneylaundering.
org/
Fatf:s webbplats,
www.fatf-gafi.org
Prop. 2008/09:70

Skattevolymen Regelsamlingen för skatteområdet. Pris 475 kr. HR-volymen
Den kompletta regelsamlingen inom arbetsrätt. Pris 450 kr. Insolvensvolymen
Regelverk för situationer där någon inte kan betala sina skulder. Pris 475 kr.
Frågor på bolagsstämman Uppslagsverk med regelsystemet, lagar, koder m.m.
Pris 425 kr Migrationsrättsvolymen Regelsamlingen med utlännings-, migrations- och asylrätt. Pris 475 kr. Börs Samlingsverket för börsbolag och deras
rådgivare. Pris 550 kr. Värdepapper Samlingsverket för värdepappersområdet.
Pris 550 kr. Bank & Försäkring Samlingsverket för bank-, kredit- och försäkringsområdena. Pris 550 kr.
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Europadomstolens problem

Debattörer:
Ulf Brunfelter,
advokat

Hans-Christian
Löth, advokat
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1. Kan Europadomstolen räddas?

2. Den ryska sjukan

I tidningen Advokaten nr 8 2008
finns en artikel av Elisabet Fura Sandström. Som enda svensk domare i
Europadomstolen (ED) har hon betitlat artikeln som en fråga:”Vem kan
rädda Europadomstolen?” Frågan
är berättigad, eftersom ED aldrig varit avsedd att ta hand om klagomål
från medborgare i 47 länder. Sedan
Ryssland blev medlem i Europarådet,
belastar Ryssland och andra öststater
ED med en oproportionerlig andel
klagomål. Belastningen uppgår för
närvarande till 100 000 klagomål,
varav Ryssland ensamt svarar för 25
procent.
Det är tydligt, att ED inte var tänkt
att klara av en sådan anstormning av
klagomål. Fura Sandström anser, att
det finns en gräns för hur många domar en domstol kan meddela per år
utan att ”trovärdigheten (med rätta)
blir ifrågasatt.” Fura Sandström anser, att det redan existerar klagomål
på att ED:s praxis som hon uttrycker
det ”spretar”.
Det är tydligt att Europakonventionens tillkomst 1950 under medverkan
från bland annat Winston Churchill
och Paul-Henry Spaak hade till syfte
att skydda västeuropeisk rättskultur
från Sovjets ambitioner att behärska
Europa efter Pragkuppen.
ED tillkom först 1959 för att full
göra rollen som slutlig europeisk
uttolkare av konventionens artiklar.
Ursprungligen var således ED:s uppgifter helt annorlunda än i dag.
Europakonventionen har betytt åtskilligt för utvecklingen av rättighetskapitlet i vår egen RF, senast genom
tillkomsten av ett bättre egendomsskydd efter 1995 års grundlagsreform.
Europakonventionen finns numera
angiven som rättskälla till ledning
för rättighetskapitlets uttolkning,
både genom föreskriften i RF 2:23
och särskild författning i form av SFS
1994:1419.

Sedan 1998 har den ”ryska sjukan”
medfört stora förändringar i tidigare
ordning med en europakommission
som prövade det berättigade i alla
klagomål, innan ED tog vid. Detta har
sedan 1998 ersatts med en ordning
där domstolen arbetar på flera avdelningar, innan en fråga förs vidare
till ED.
Först sker en förprövning genom
en förprövningsavdelning, bestående
av tre domare. Förprövningsavdelningen prövar om klagomålen är
tillräckligt berättigade, innan målen
förs vidare till ED med i normalfallet
fem domare.
Den nya ordningen har till skillnad
från tidigare medfört att handläggningen i huvudsak är skriftlig.
Förprövningsinstanserna fullgör sin
uppgift på ett sätt som påminner om
ett prövningstillståndsförfarande i
Sverige.
Belastningen med östeuropeiska
klagomål medför bland annat risker
att tillvänjning sker till mer extrema
former av kränkningar av medborgerliga rättigheter inom ED – till exempel
ouppklarade mord etcetera i spåren
av Tjetjenien-krisen. På så sätt finns
det kanske inte utrymme för prövning av mer invecklade spörsmål om
till exempel civila rättigheter. Faran
är med andra ord att balansproblemen prioriteras på bekostnad av en
strikt konventionstillämpning.
Den före 1998 tillämpade omedelbarhetsprincipen med ett obligatoriskt muntligt förfarande har som
framgått nu ersatts med ett administrativt förfarande i skriftliga former.
Denna nyordning har avsevärt
försämrat advokaters möjligheter att
få klagomål effektivt behandlade från
konventionssynpunkt. Att förprövningsavdelningarna inte heller behöver motivera sina domslut innebär
vidare att kritik mot förprövningsavdelningarnas hantering av klago-

mål inte kan få nämnvärt utrymme.
Klagande kan på så sätt inte heller
få ett tydligt besked om varför ett
klagomål ogillats. Detta medför också
att andra klagande med likartade
rättsliga problem inte heller kan få
någon vägledning genom förprövnings-avdelningarnas avgöranden.
Sammanfattningsvis, har ED:s kris
till följd av den ”ryska sjukan” redan
tagit sådana proportioner, att det
alltmer framstår som en ödesfråga
för europeisk rättsutveckling, att det
nuvarande ryska inflytandet över
Europakonventionens tillämpning
bringas att upphöra. Den ryska påverkan på domstolen försätter ED i en
tilltagande kris som trovärdig internationell domstol.
3. Det nya EU-fördraget kan
rädda Europakonventionen

Ett lämpligt tillfälle att genomföra en
nyordning uppstår i praktiken genom
EU:s reviderade grundfördrag, som
också innebär att Europakonventionen kommer att ingå i gemenskapsrätten som en viktig del av det blivande nya grundfördraget.
I anslutning till denna reform
av EU:s grundfördrag kan det bli
möjligt att anlita EU-domstolen, som
återgår till en enhetlig tillämpning
med motiverade beslut i omstridda
konventionsfrågor efter en noggrann
prövning av klagomålen genom en
muntlig förhandling.
Genom Europakonventionens
införlivning med EU:s grundfördrag
kan också det försteg för nationell
rätt upphöra, som ryms i ED:s praxis
att medge en ”margin of appreciation” till förmån för nationell rätt.
EU-domstolens praxis syftar i motsats
till ED:s prövning tvärtom till en
harmonisering av EU:s rättssystem.
Överensstämmande med detta
harmoniseringssyfte har gemenskapsrätten således företräde framför
avvikande nationell rätt. Därigenom
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stärks Europakonventionens tillämpning efter konventionens införlivning
med gemenskapsrätten.
Med den skisserade ordningen blir
det möjligt att låta EU-medborgares
klagomål på avvikelser från Europakonventionen hanteras av EUdomstolen. Därmed kan inflytandet
från Östeuropa, främst Ryssland,
bringas att upphöra till förmån för en
striktare tillämpning av Europakonventionen på ett för framtida rätts
tillämpning avgörande sätt.
Det kan också bli möjligt att undgå
kostnadsansvar för den enskilde i
händelse klagomålen ogillas, om EU-

domstolen ändrar praxis att utdöma
rättegångskostnader, när klagomålen
hänför sig till tillämpning av Europakonventionen enbart, så att det inte
finns några kopplingar till gemenskapsrätten i övrigt.
4. EU-domstolen prövar
klagomål från EU-medborgare

Den nuvarande situationen med ett
arbete på flera förprövningsavdelningar inom ED kan därmed bringas
att upphöra till förmån för en mer
ambitiös och striktare tillämpning
av Europakonventionen genom EUdomstolens försorg.

Förhoppningarna att Ryssland med
diplomatiska metoder skall förmås
acceptera ett rättsstatligt system
är för överskådlig tid dömda att
misslyckas. Den nuvarande regimens
ovilja att acceptera demokratiska och
rättsstatliga principer är väl känd och
dokumenterad.
Möjligen kan den östeuropeiska
varianten av ED på sikt komma att
i ökande utsträckning ansluta sig
till EU-domstolens praxis. Därmed
kan måhända strävandena mot ett
rättsstatligt system på sikt kanske
förverkligas också i Östeuropa (läs
Ryssland). n

DUBAI +200 % TOKYO +150 % HELSINKI +199 % NEW YORK +120% SHANGHAI +190 % MOSKVA +170 % BANGKOK +120 %

(Juridiska texter på världens alla språk)

Semantix har ett heltäckande tjänsteutbud inom
översättning och tolkning.
Kvalitet, sekretess och snabb service.
Översättning tel. 077-440 05 50 Tolkning tel. 0770-457 400 (dygnet runt)

info@semantix.se

www.semantix.se

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER

Advokaten Nr 3 • 2009

33

Debatt

Apoteksmålet väcker viktig fråga

A

Debattörer:
David Nilsson,
advokat

Rolf Olofsson,
advokat

nser HD att advokater behövs i mål om förhandsavgörande inför EG-domstolen?
Det är en rimlig fråga att ställa sig
efter att ha läst HD:s beslut1 angående ersättning för kostnader i det
så kallade Apoteksmålet. Detta mål
handlade om ett frikännande av Krister Hanner som var åtalad för brott
mot lagen om handel med läkemedel
efter att EG-domstolen fann att den
svenska lagstiftningen stod i strid
med EG-rätten. På frågan om Krister
Hanner var berättigad till ersättning
för sina rättegångskostnader för
biträde inför EG-domstolen, trots ett
frikännande, beslutade HD att Krister
Hanner endast har rätt till ersättning
för en bråkdel av sina rättegångskostnader. HD menade att då det krävs
att en begäran om förhandsbesked
skall innehålla allt som erfordras för
att EG-domstolen skall kunna lämna
ett förhandsbesked så fanns det ingen
anledning för ombudet att lägga ner
arbete på att ta fram och presentera
beskrivningar av relevanta fakta. De
upplysningar om faktiska omständigheter som erfordrades hade
redan tillförts eller skulle ha tillförts
EG-domstolen genom tingsrättens
hänvisning, ansåg HD. Frågan infinner sig således om ombudets roll i
mål om förhandsavgörande verkligen
är så begränsad när det gäller att ta
tillvara sin klients rätt, som HD synes
vilja göra gällande.2
HD påpekar i

sitt beslut att det är
en förutsättning för att en begäran
om förhandsavgörande inte skall avvisas att en begäran innehåller de
faktiska och rättsliga uppgifter som
är nödvändiga för att EG-domstolen
skall kunna göra en tolkning av EGrätten som är användbar för den
hänskjutande domstolen. Som stöd
för detta åberopar HD bland annat
United Pan-Europé-avgörandet.3
Tolkningen förefaller dock inte ge ett
otvetydigt stöd för HD:s inställning
om man läser följande passage ur
avgörandet:
”In the present case, irrespective
34

of the question whether special or
exclusive rights were conferred on
the private broadcasters referred to
in the Orders of 17 January 2001 and
24 January 2002, neither the order
for reference, nor the written observations, nor, indeed, the oral submissions
made at the hearing provide the Court
with the factual and legal information
necessary for it to determine whether
the conditions relating to the existence
of a dominant position or of abusive
conduct for the purposes of Article 82
EC are satisfied [min kursivering].”
Av avgörandet framgår således

att det inte är enbart själva begärandet om förhandsavgörande som är
bestämmande för om EG-domstolen
kan ta upp ett mål, utan att även parternas skriftliga inlagor och muntliga
framföranden kan bidra med nödvändiga uppgifter. En bristfällig begäran
om förhandsbesked kan avhjälpas av
utförliga partsinlagor. Partens agerande i förfarandet kan med andra ord
vara avgörande för om domstolen
överhuvudtaget tar upp ett mål om
förhandsavgörande.
I det här sammanhanget är det
även intressant att jämföra tingsrättens begäran om förhandsbesked
och Krister Hanners skriftliga inlaga
till EG-domstolen. I en av de avgörande paragraferna i EG-domstolens
förhandsbesked säger domstolen
att det framgår av de uppgifter som
lämnats till domstolen att avtalet
mellan svenska staten och Apoteket
inte innehåller några bestämmelser
om vare sig en produktplan eller
ett system för upphandling, inom
vilkas ram tillverkare vars produkter
inte tagits med i sortimentet har rätt
att få en redogörelse för skälen till
Apotekets beslut om urval av läkemedel. Det föreskrivs inte heller någon
möjlighet att överklaga detta beslut
till en oberoende kontrollinstans.
Dessa omständigheter var tillräckliga
för att EG-domstolen skulle fastslå att
apoteksmonopolet stred mot artikel
31 EG.4 De åberopade uppgifterna
fanns i Krister Hanners skriftliga

inlaga men inte i tingsrättens begäran
om förhandsbesked. EG-domstolens
avgörande grundades sålunda i ett
väsentligt avseende på uppgifter
som gjordes tillgängliga av Krister
Hanner. Att tingsrättens begäran om
förhandsbesked var bristfällig påpekades för övrigt av den nederländska
regeringen som i en inlaga till EGdomstolen hävdade att tingsrätten
lämnat för lite information avseende
det sätt på vilket Apoteket beslutade om vilka läkemedel som skulle
anskaffas.5 Nederländska regeringen
menade således att tingsrätten inte
tillhandahållit tillräckliga uppgifter
för att det skulle vara möjligt att
avgöra huruvida och i vilken utsträckning säljordningen stod i strid med
artikel 31 EG.
EG-domstolen återger i princip
inte parternas argumentering i sin
dom. Detta rör sig dock enbart om
EG-domstolens sätt att skriva dom
och skall alltså inte tolkas som att
EG-domstolen inte beaktade de argument som inte omnämndes i domslutet.6
Vidare avgjorde EG-domstolen
förhandsavgörandet endast med stöd
i Artikel 31 EG och avstod således
från att ta ställning till övriga frågor
som tingsrätten ställt. Det innebär
dock inte att Krister Hanners ombud
kunde ha underlåtit att förbereda alla
aspekter av målet eller att förbereda
ett svar på alla frågor som ställdes av
tingsrätten. Hade ombudet underlåtit
att på Krister Hanners vägnar utföra
det arbete som erfordrades för att
svara på alla frågor och tillföra målet
de faktiska omständigheter och den
juridiska argumentation som erfordrades, skulle detta antagligen strida
mot det uppdrag som Krister Hanners ombud hade i enlighet med 21
kap. 7 § RB, att med nit och omsorg
tillvarata Krister Hanners rätt och i
detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Såvitt framgår av HD:s beslut
synes HD dock inte ha sett detta som
något problem.
Krister Hanner skall inte miss-
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gynnas av den anledningen att han
åberopade EG-rättsliga bestämmelser
i sitt försvar i brottmålet mot honom.
Det är hans rätt som EU-medborgare.
Att såsom HD har gjort, begränsa
denna rätt genom att tillerkänna
honom enbart en liten del i ersättning för hans rättegångskostnader i
det avseendet, är att begränsa hans
rätt till ett kompetent och komplett
försvar, där samtliga frågor måste
belysas oavsett om de senare visar sig
bli föremål för ett avgörande.
Även om mål om

förhandsavgörande
inte är kontradiktoriska är processen
föremål för motstående intressen.
Detta framför allt i Krister Hanners
fall där det var fråga om ett komplicerat rättsområde där rättsosäkerheten
var betydande7 och motparten var en
stat med omfattande resurser att lägga ner på att försvara sina intressen –
inte minst då det omstridda monopolet, Apoteket, ägs av staten. Krister
Hanners möjligheter att anlita professionell hjälp, företa egen utredning
och möta de resurser som staten ställer till förfogande blir därmed till en
grundläggande rättssäkerhetsfråga.
Konsekvensen av HD:s beslut riskerar bli att ombud som besitter den
nödvändiga kunskapen att försvara
klienter i mål om förhandsavgörande
tvingas tacka nej till sådana uppdrag,
såvida inte parten har egna medel
eller tillgång till finansiering av tredje
part. Något som inte bör anses förenligt med grundläggande principer
som rätten till advokat och en rättvis
rättegång. n

1. Beslut i mål Ö 2772-06, Justitiekanslern mot Krister Hanner, av
den 14 mars 2008.
2. Martin Johansson har skrivit en artikel angående samma beslut i
Europarättslig tidskrift nr 3/2008 s. 599, ”Kan parterna bortrationaliseras i mål om förhandsavgörande inför EG-domstolen?
Reflektioner i anledning av ett HD-avgörande”.
3. Mål C-250/06, United Pan-Europé Communications Belgium SA.
4. Mål C-438/02, Brottmål mot Krister Hanner, paragrafer 42-44.
5. Id, paragraf 31.
6. Johansson, Martin, s. 599.
7. Detta framgår inte minst vid en jämförelse av Generaladvokatens förslag till dom och EG-domstolens dom.
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Öppet brev till vd:ar i de försäkrings
bolag som har koncession att
meddela trafikförsäkring i Sverige

I

nätverket Skadeståndskollegiet
ingår ett femtontal jurister, de
flesta advokater, som har lång erfarenhet av skadeståndsrättsliga frågor inom personskadeområdet. Som
talespersoner för kollegiet pekar vi
nedan på en mycket olycklig förändring av försäkringsbolagens inställning till de skadades rättssäkerhet.
Denna negativa utveckling har accelererat under senare år.
Den helt dominerande skadekategorin är trafikskadorna. Ersättningen
till de trafikskadade betalas kort
uttryckt dels från Försäkringskassan, dels från trafikförsäkringsbolagen. Det regelsystem som i dag
bestämmer vilken ersättning den
trafikskadade har rätt till är komplext
och svåröverskådligt och hanteras
vanligen på ”två ställen” – dels hos
Försäkringskassan, dels hos försäkringsbolaget. Ersättningen från försäkringsbolaget bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler. Den viktigaste
ersättningsposten rör inkomstförlust.
För en ung person som skadas kan
det vara fråga om en ersättning på
åtskilliga miljoner kronor.
De organ som ska betala ersätt-

ning till den som skadats – Försäkringskassan och försäkringsbolagen
– har tillgång till all sakkunskap inom
sina respektive områden. Det säger
sig självt att detta ger dem ett övertag
vid tolkning och tillämpning av regelsystemet.
Försäkringskassan och försäkringsbolagen har säkert goda föresatser
att behandla de skadade på ett
rättvist och enhetligt sätt. De är dock
motparter till den skadade – även om
de själva inte anser sig vara det – och
deras intressen sammanfaller inte
alltid med den skadades. Det är lätt
att inse att den skadade i ett sådant
system har betydande svårigheter att
på egen hand föra sin talan och tillva36

rata sina intressen på bästa sätt.
Det är kollegiets bestämda uppfattning – grundad på mångårig erfarenhet – att den trafikskadade i många
fall inte har någon möjlighet att ta
till vara sin rätt i detta komplexa
regelsystem. Det är därför en central
fråga för den enskildes rättssäkerhet att han eller hon får tillgång till
juridisk hjälp vid regleringen av en
trafikskada. I Sverige beräknas cirka
30 000 personer skadas i trafiken
under 2009. Det är således ett stort
antal personer som berörs av denna
rättsäkerhetsfråga.
Genom införande av allmän rättshjälp 1973 gavs den enskilde rätt till
allmän rättshjälp i en ”rättslig angelägenhet”. Reformen innebar att i stort
sett alla som drabbades av en personskada i trafiken fick rätt till ett juridiskt ombud i skaderegleringen. Den
stora kostnaden svarade staten för
och den lilla avgift som den enskilde
fick betala svarade försäkringsbolagen för. Före 1973 hade försäkringsbolagen svarat för hela kostnaden.
När staten senare vill spara pengar
ändrades rättshjälpslagen 1988. Ändringen innebar att rätten till allmän
rättshjälp togs bort bland annat för
dem som drabbats av trafikskador.
Vid överläggningar i anslutning
till lagändringen mellan Justitiedepartementet och försäkringsbolagen
åtog sig bolagen att fortsättningsvis
svara för kostnaden för den skadades
juridiska ombud i skaderegleringen.
Justitieministern uppehöll sig särskilt
vid denna fråga i propositionen
1987/88:73, s. 29 och 98. Denna ordning tillämpades därefter till gagn för
de skadades rättssäkerhet. För ett antal år sedan började emellertid vissa
försäkringsbolag att tumma på dessa
regler. Från vår verksamhet vet vi
att det i dag inte är ovanligt att även
den som fått en allvarlig skada nekas

rätt till juridiskt ombud eller medges
sådan rätt endast i mycket begränsat
omfattning – några timmars konsultation. Detta förhållande anser vi vara
högst otillfredsställande.
Svenska Försäkringsföreningen
anordnade den 28 januari 2009 en
vd-debatt med företrädare för de
större försäkringsbolagen i Sverige.
Folksam och If hör till de försäkringsbolag som fortfarande tillämpar
1988 års åtagande att svara för den
skadelidandes ombudskostnader i
skaderegleringen. På frågan till övriga
vd:ar om varför de inte följer åtagandet svarade en vd oförbehållsamt att
han inte kände till att hans bolag inte
följde åtagandet. Övriga förblev tysta
eller fällde kommentarer som visade
att de inte visste hur det egna bolaget
förhöll sig till åtagandet.
Genom vad vi i vår verksamhet erfarenhetsmässigt vet och genom vad
som kom fram vid vd-debatten den
28 januari 2009 uppfattar kollegiet
det som klart besvärande för berörda
försäkringsbolag att de på ledningsnivå inte har visat frågan om den
enskilde skadelidandes rättssäkerhet
något intresse. Vi vill inte tro att man
på ledningsnivå har valt att medvetet
strunta i de mycket tydliga förutsättningar som angavs i propositionen
från 1988 och det åtagande som då
gjordes i fråga om ansvaret för den
skadelidandes rättssäkerhet genom
tillgång till juridiskt ombud.
Ett klargörande från försäkringsbolagen i denna rättssäkerhetsfråga
skulle vara välgörande. Vi emotser
därför ett svar senast den 1 maj 2009
för publicering i Tidskriften Advokaten.

För Skadeståndskollegiet:
Erik Reveman, advokat Stockholm
Mats Wikner, advokat Falun
Tove Rolfsdotter, advokat Göteborg
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Kreditupphandling en ny roll för advokater

B

ank- och finansrätt är en väl
etablerad specialitet inom advokatkåren och utvecklingen
har varit dynamisk de senaste åren.
Tempot har varit högt, insatserna
höga och förtjänsterna avsevärda. Så
var det ända fram till den 15 september 2008 när investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs och kreditmarknaden frös fast. Sedan dess
har inget varit sig riktigt likt.
Kreditkollapsen 2008 kommer
att sätta sin prägel på det finansiella
systemet under överskådlig tid.
Den i grunden förändrade synen på
risk och riskstyrning får också ett
genomslag i bankernas sätt att arbeta
med kreditgivning. Vad som vidare
förestår är sannolikt skärpningar i
bankernas grundläggande regelverk.
De erbjudna statsstöden omges
även de av skilda begränsningar. Det
råder kort sagt en ny situation på
kreditmarknaden. I ljuset av denna
förändring finns det ett stort behov
av tjänster med uppdrag för advokatkåren.
Utifrån ett kredittagarperspektiv har vi redan nåtts av åtskilliga
vittnesbörd att det nya läget kan bli
problematiskt. I synnerhet om kredittagaren inte fullt ut uppfattar vidden

DEBATTÖR:
Bo Åhnebrink,
biträdande jurist

av marknadsförändringen och hur
den kan hanteras. I andra branscher
sker normalt anpassningen till nya
lägen snabbt. När förutsättningar
att leverera förändras för säljaren
(kreditgivaren) då anpassar köparen
(låntagaren) sig snabbt till de nya betingelserna. Men på kreditmarknaden
sker anpassningen inte lika enkelt.
Detta av flera skäl.
Kreditmarknaden har
låg transparens

Utmärkande för kreditmarknaden
är att den, sin storlek till trots, har
mycket låg transparens. Fristående
analyser av marknaden föreligger
endast sparsamt. Liksom andra marknader rör den sig också i cykliska
mönster. Marknaden är vidare ett
oligopol. Den arbetar med komplexa
både externa och interna regelverk.
Kreditprocessen är normalt inte heller tillgänglig för insyn och baseras på
bankinterna ratingsystem som inte
låter sig enkelt dechiffreras. Under en
exceptionellt lång period av mycket
lätt kreditmarknad har många kredittekniska begränsningar råkat i glömska. Det sker nu en återgång vilket
åtskilliga låntagare bryskt blivit medvetna om i dessa dagar.

Ett nytt marknadsläge

Kreditmarknaden rör sig mot ett nytt
läge där det finns all anledning för
den förnuftige låntagaren att ta råd
innan resan till banken anträds. Förutsättningarna för en framgångsrik
kreditupphandling kan enkelt sammanfattas i tre punkter:
• En grundläggande förståelse
för markandens förmåga att
leverera.
• En genomarbetad kreditpropå
baserad på fakta.
• Ett heltäckande kreditavtal.
Självklarheter för många kan tyckas,
men djävulen sitter i detaljerna. Något som flera generationer av kredittagare kanske inte har haft anledning
att bekymra sig om. Det är andra
tider nu.
Advokaten

Att väva samman marknad, ekonomi
och juridik ställer stora krav på aktören. Här finns en viktig roll att fylla
som fristående rådgivare i kreditmarknaden. Advokaten kan och bör
ta den rollen. Att få låntagare och långivare att mötas i den nya situationen
är ett sätt att bidra till en tidig normalisering på kreditmarknaden. n
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Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner

● Nybildningar
Lagerbolag ● Emissioner
● Minskningar
–●
Delningar/Fissioner
- Kompanjonsavtal
● Fusioner ● Delningar/Fissioner ● Kompanjonsavtal

Aktiebolagstjänst, info@ab.se
Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70 fax 018-14 50 20
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Aktuellt
Göran Gabrielsson ny ordförande
Vid Östergötlands försvararkollegiums årsmöte i mars
lämnade Bengt Ivarsson efter sex år som ordförande
över till Göran Gabrielsson. Nya styrelseledamöter blev
Agneta Stangel och Lena Orrenius Edvall, medan Peter
Eklund och Bertil Dahl kvarstod i styrelsen.
Efter årsmötet höll riksåklagare Anders Perklev ett
anförande där han berörde dels något av det Straffnivåutredningen föreslagit i sitt betänkande, dels aktuella
frågor från Åklagarmyndigheten.

Svensk vice ordförande i IBA-kommitté
Advokat Per Berglöf på advokatfirman Delphi har blivit
utnämnd till Senior Vice-Chair of the Corporate and
M&A Law Committee, den näst största kommittén inom
International Bar Association (IBA). Advokat Peter Utterström har blivit utnämnd till Treasurer of the Taxes
Committee.

Otto R Alrutz – grundare
av advokatbyrån Alrutz

Stipendier för deltagande i IBA:s konferens
International Bar Association, IBA, utlyser att antal
stipendier för unga advokater som önskar delta i årets
IBA-konferens i Madrid den 4–9 oktober. Stipendierna
delas ut av IBA:s olika kommittéer och har olika inriktning.
Stipendiaterna får bland annat delta i konferensen
utan kostnad och bidrag till resa och uppehälle. Stipendierna kan sökas av advokater som ännu inte fyllt 35 år
när konferensen hålls. Sista ansökningsdag är den 27
april.
Läs mer om hur du ansöker och vilka krav som ställs
på www.advokatsamfundet.se/ibastipendier. Inloggning
på Advokatnätet krävs.

I år var det Sverige som stod som arrangör. Hela arrangemanget ägde rum
under vecka 10 i Åre. Samtidigt avgjordes även advokat-SM i skidor. Till kongressen kom 95 deltagare från 11 europeiska länderna samt från USA.
Längdåkningstävlingar – 10 km fristil
samt nationsstafett 3x3 km ägde rum
under två dagar i Åre-Björnens längdskidåkningsområde. Nytt för i år var
sprinttävlingar, som anordnades på
isen på Åresjön. Storslalomtävlingen
avgjordes i Lundsrappet – en del i Sveriges Nationalarena för alpin skidåkning. Veckans tävlingar avslutades på

lördagen med parallellslalomtävlingar
i Ballski-området.
svenska medaljer
under tävlingarna, bland annat till
Mårten Olsson som vann herrarnas
längdåkning för åkare födda 1974 och
senare, och advokat Marika Rindborg
som vann en av damernas klasser i
storslalom.
Nästa års Skilex-konferens kommer
att äga rum i Zell am See/Kaprun i Österrike den 23–30 januari 2010.

Det blev flera

Läs mer
Du hittar mer läsning och bilder
på Advokatsamfundets webbplats.
Inloggning krävs.
www.advokatsamfundet.se

Kvinnliga intagna
får nya kläder
Kriminalvården har i samarbete
med modestudenter vid Beckmans Designhögskola formgivit
nya kläder för kvinnor intagna på
kriminalvårdsanstalter. Kläderna
har tagits fram i samråd med de
intagna. Kläderna kommer att sys
på anstalten Hinseberg av intagna
kvinnor som en del i den dagliga
sysselsättningen.

Så här ser de ut – de
nya kläderna som ska
sys på Hinseberg.
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Foto: Beckmans Designhögskola/Bertil Nordahl (kläder)

För 36:e året i rad ordnade organisationen Skilex International
kongress med VM i skidåkning
för alla som läst juridik.

Vilka är de största förändringarna byrån gått igenom
under det gångna seklet?
– Samhällets utveckling, utbrister advokaten och delägaren Susanne Åberg Witt-Strömmer.
Byrån har genomlevt två världskrig, lågkonjunkturer,
rekordår och kriser – och på nära håll följt den svenska
industrins utveckling till dagens moderna samhälle.
När Otto R drev byrån for man upp till de norrländska
älvarna med häst och släde, för varje förhandling.
Den 25 mars 2009 firar Alrutz 100 år på restaurang
Prinsen i Stockholm.
– Vi tyckte att det skulle passa bra eftersom Prinsen
ligger i gatuplanet av huset där vi håller till och har gjort
så mycket längre än oss.
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skilex Kongress i Åre

Skidtävlingar lockade
jurister från hela världen

Alrutz fyller 100 år
I februari 1909 startade
Otto R Alrutz advokatrörelse. Han ville
kombinera sin juridiska
utbildning med ett
tekniskt intresse, och
riktade tidigt in byrån
på frågor rörande
vattenkraft. Hundra år
senare är Alrutz en av
landets mest framstående advokatbyråer
när det gäller vattenverksamhet, miljöprövningar och miljöfarlig
verksamhet. .

Marika Rindborg, Sverige, kör storslalom.

Aktuellt
hildary Månadsmöte om ”vikten av en inre kommunikation”

Nya hörsalen invigdes med Hildary
I samband med mars månads
Hildarymöte invigdes Advokatsamfundets nya hörsal.
Över 70 kvinnliga jurister samlades
på Advokatsamfundet för att efter en
lättare lunch få sig serverade några
nycklar för en hållbar karriär, i den
nya hörsalen.
Talare var kommunikologerna Marianne Eriksson och Elaine Iggström,
som tog upp vikten av en inre kommunikation – förmågan att identifiera
och sätta sina egna ramar.
Flexibla arbetsförhållanden och ny
teknik gör det möjligt att ta med sig
jobbet hem, konstaterade kommunikologerna. Man kan jobba på bussen,
i bilen, på väg till dagis – men flexibiliteten innebär också att gränsen
mellan jobb och fritid luckras upp. I
kristider när organisationer slimmas
ställs det högre krav på de kvarvarande att prestera mer. Har man inte
själv förmått sätta tydliga ramar och
gränser kan en hög arbetsbelastning under sådana förhållanden bli
destruktiv.
ett
par olika övningar, med syfte att visa
på hur lätt det är att skifta och själv välja sinnestillstånd – en förmåga som kan
bidra till en hållbar karriär.
Under hösten 2008, i samband med
renoveringen av den Tryggerska vil-

Foto: ulrika brandberg

Åhörarna fick därefter utföra

Vid en övning ombads åhörarna sätta sig ”som på språng” med axlarna vid öronen och andan i halsen, varpå de skulle luta sig tillbaka, slappna av och i minnet återuppleva en vacker, rolig situation.

lan, byggdes det tidigare garaget i huset om till hörsal. Orginaldetaljer som
det vackra stengolvet och porten ut
mot Djurgårdskanalen bevarades intakta.
Hörsalen, som rymmer ett 80-tal
personer, är tänkt att hysa föreläsningar, kurser, och där går även att hålla viGW
deokonferenser.

Kommunikologerna Marianne
Erikssom och
Elaine Iggström.

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992 Sälj det vilande bolaget till
oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 8 -10 månader på utskiftningen.
Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se säljarens checklista på vår webbplats.
FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20
info@standardbolag.se
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Fogra39 Bestruket

Bäst i klassen
med 0,48 l/mil.
BMW ökar mest
av alla tjänstebilar
i Sverige.

För dig som är medlem i Advokatsamfundet bjuder vi på hela Touringtillägget.
BMW 318d Touring Business från 255.400 kr. Comfortpaket för endast 4.900 kr (ordinarie pris 20.000 kr).
I den nyligen uppdaterade BMW 3-serien hittar du nya BMW 318d. Den ger dig 143 effektiva hästkrafter som släpper ut från låga 125 gram
koldioxid per kilometer. Eftersom du har ramavtal med BMW bjuder vi dessutom på Touringtillägget, vilket ger dig möjlighet att få en
rymligare bil för samma pris som en Sedan.
Just nu extra förmånlig ränta på BMW 3-serie Business. Nya BMW 3-serie Touring. Effekt 143-177 hk. Bränsleförbrukning
vid blandad körning enligt EU-norm från 4,8 l/100 km. CO2 från 125 g/km. Miljöklass 2005. Företagsleasing baseras på 25% särskild
leasingavgift samt 50% restvärde efter 36 mån. Leasingkostnaden baseras på ränteläge mars 2009 och är exklusive moms. Finansiering via BMW Financial Services. BMW Business gäller endast vid registrering på juridisk person. BMW Business-modeller kan ej
kombineras med ramavtalsrabatt. Erbjudandet gäller fram till 30 juni 2009.

BMW Business

www.bmw.se

BMW_CS_E91_215x307_090408_Advokaten.indd 1

När du älskar
att köra

09-03-16 09.22.15

Aktuellt

Månadens advokat Sten de Geer

”Jag har fått en insikt i hur
framgångsrik bin Ladin varit”

Foto: Scanpix ingvar karmhed, claudio bresciani

Uiguren Adil Hakijman satt fängslad
på Guantánamo i fem år, utan rättegång. Advokat Sten de Geer är Adil
Hakijmans offentliga ombud i Sverige.
När Adil Hakijman släpptes, år 2006, skickades han till Albanien och tvingades att söka
asyl där. Hans familj finns kvar i Kina, dit han
inte kan återvända utan att riskera tortyr. I
Sverige har han en syster.
Adil Hakijman har fått asyl i Albanien –
varför ska Sverige ge honom asyl?
– Albanien var det enda land som tillmötesgick USA:s begäran att ta emot de fem oskyldiga uigurerna från Guantánamo. Adil flögs
till Albanien med kedjade händer och fötter,
fastkedjad i golvet. På Tiranas flygplats beordrades han att underteckna en ansökan om
asyl för att inte återsändas till Guantánamo.
Under dessa förhållanden kan Albanien inte
anses som första asylland. De svåra övergrepp
och det långa frihetsberövande Adil helt utan
egen förskyllan utsatts för i kampen mot terAdvokaten Nr 3 • 2009

ADIL HAKIJMAN
2001: Greps i Pakistan och fördes till Guantánamo.
2006: Skickades till Albanien.
2007: Sökte asyl i Sverige vid en MRkonferens.
19 augusti 2008: Migrationsverket avslog
asylansökan.
18 februari 2009: Migrationsdomstolen
upphäver Migrationsverkets beslut.
Just nu: Migrationsverket överklagar
domen till Migrationsöverdomstolen, där
ärendet nu ligger i väntan på att prövas
igen. (UM 6523-08)

rorismen gör att hans situation inte kan framstå som annat än synnerligen udda och ömmande.
Vanligtvis avser synnerligen ömmande
omständigheter ”nuvarande och framtida situation” – vad är synnerligen ömmande i hans nuvarande situation?
– Den enda familjeåterförening som för närvarande är möjlig är den med systern i Sverige. I Albanien finns ingen möjlighet att få familjeåterförening.
Enligt Migrationsverket föreligger inte
synnerliga skäl för familjeåterförening,
då han aldrig varit sammanboende med
systern. Hur resonerar du kring det?
– Det är riktigt att Adil inte varit sammanboende med sin syster på många år. Det har
heller inte påståtts eller åberopats. Däremot
får det ses som en rättsskandal att Migrationsverket under utredningen försäkrat att man
inte ifrågasatte syskonskapet, men sedan delvis motiverade avslaget med att det inte gjorts
sannolikt att de är syskon. En DNA-utredning,
som jag gjorde på egen bekostnad, fastställde
att sannolikheten för syskonskap var 5 879 199
gånger högre än att de var obesläktade. Utan
DNA-utredningen skulle överklagandet troligen ha avslagits.
Migrationsverket har lämnat in en överklagan till Migrationsöverdomstolen.
Har du någon förståelse för det?
– Nej. Det är oerhört svårt att förstå att detta fall skulle kunna ha ett prejudikatsvärde.
Men det kanske finns icke rättsliga skäl bakom överklagandet. Kina har varnat Kanadas
regering för konsekvenserna av att bevilja asyl
för tre uigurer som finns kvar på Guantánamo.
Alla världens länder har varnats för att bevilja
asyl för någon av uigurerna från Guantánamo.
Jag har för två veckor sedan frågat UD om Kina
kontaktat Sverige i Adils ärende. UD bereder
fortfarande svaret.
Vilka konsekvenser kan du se av utgången av det här målet?
– Nu när målet efter Migrationsverkets
överklagande drar ut på tiden tror jag inte
utgången kommer att få så stora konsekvenser för någon annan än Adil och hans familj.
Om Migrationsdomstolens dom vunnit laga
kraft kunde domen fått viss positiv betydelse
för förhandlingarna mellan USA och EU om
mottagande i Europa av ett antal Guantánamofångar.
Vad har varit det mest intressanta med
detta ärende för dig som offentligt biträde?
– Jag har fått en djupare insikt i hur framgångsrik Usama bin Ladin varit i sin strävan att
förstöra skyddet för mänskliga rättigheter.
GW
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Aktuellt Juridiska biblioteket
Lästips
Titel: Våpendrager og
veiviser: advokatenes
historie i Norge
Författare: Harald Espeli,
Hans Eyvind Næss og
Harald Rinde
Förlag: Universitets
forlaget
Den Norska advokatföreningen grundades 1908. I samband med
föreningens 100-årsjubileum har tre historiker skrivit denna bok om advokaternas
historia i Norge – en historia som spänner
över 400 år.
Författarna analyserar de centrala
utvecklingslinjerna i yrkesgruppens och
branschens historia. Från 1600-talet då ett
advokatväsen började växa fram i Norge
fram till dagens internationalisering och
framväxten av stora kommersiella advokatbyråer. Här finns också en rad personporträtt över ett antal betydande norska
advokatpersonligheter.
Titel: Vänbok till Bertil
Södermark
Redaktörer: Lars Göthlin
m. fl.
Förlag: Norstedts juridik
Advokat Bertil Södermark har varit verksam
inom processrätten under
nästan fem decennier,
haft framträdande roller
både inom Advokatsamfundets styrelse
och dess Disciplinnämnd, anlitats som
föreläsare och deltagit i olika utredningar.
Han har nu tillägnats en vänbok, initierad
av advokatfirman Södermark där han var
verksam mellan åren 1962–2008. I fest-

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2009 om inte annat
anges.
Andorsen, Kjell V.: Spesiell
strafferett og formuesforbrytelsene (Oslo: Universitetsforl., 2008. 519 s.)
Bull, Hans Jacob: Forsikringsrett (Oslo : Universitetsforl.
690 s.)
Clevesköld, Lars: Handläggning
inom socialtjänsten/Lars Clevesköld, Lars Lundgren och
Anders Thunved (13. uppl.
Norstedts juridik. 488 s.)
Festskrift till Suzanne Wennberg/redaktörer: Lars
Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Annika Norée (Norstedts juridik, 2009. 559 s.)
Hartelius, Jonas: Narkotika:
dopningsmedel och hälsofar42

skriften som innehåller bidrag från en rad
framstående domare, professorer och advokater finns även en längre intervju med
Bertil Södermark.

NYA RAPPORTER
Oskäliga väntetider i svenska domstolar:
ett allvarligt hot mot rättssäkerheten,
Rapport från Centrum för rättvisa (CFR)
CFR har granskat handläggningstiderna i
de svenska domstolarna. I slutet av 2008
hade drygt 23 000 ärenden legat över ett
år i väntan på prövning vilket överskrider
Europadomstolens tumregel om maximalt
ett år per instans. Nästan 3000 ärenden
hade legat mer än tre år. Hälften av Europadomstolens fällande domar mot Sverige
de senaste tio åren handlar om oskäliga
väntetider, skriver CFR i sin rapport. CFR
har bland annat granskat samtliga årsredovisningar från Domstolsverket och
ämbetsberättelser från JO 2000-2008 och
samtliga beslut där JO kritiserat tingsrätter för långsam handläggning. Rapporten
finns att läsa på www.centrumforrattvisa.se .
Utredningar avseende kvinnor som har
avlidit med anledning av brott begångna
av närstående m.m., Rapport från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen föreslår att ett system för
dödsfallsutredningar införs i en särskild
lag. Lagen bör så långt som möjligt motsvara lagen (2007:606) om utredningar
avseende barn som har avlidit med anledning av brott m.m. (LuB). Socialstyrelsen
föreslås bli utredningsmyndighet och
utredningsverksamheten införlivas med
den som regleras av LuB. Rapporten finns
att läsa på www.socialstyrelsen.se .

liga varor (10. uppl. Svenska
Carnegie Institutet. 64 s.)
Hopt, Klaus J.: Handelsgesetzbuch / bearbeitet von Klaus
J. Hopt und Hanno Merkt
(33. Aufl. München: Beck,
2008. 2205 s. Beck’sche
Kurz-Kommentare ; 9)
Insolvensvolymen 2009 (14.
uppl. FAR SRS. 797 s.)
Kjellström, Anders: Affärsrätten
i ett nötskal (Studentlitteratur. 167 s.)
Korsell, Lars E.: Kulturarvsbrott
/ Lars Korsell och Linda Källman (Brottsförebyggande
rådet: Riksantikvarieämbetet:
Statens kulturråd, 2008.
185 s.)
Lind, Göran: Common law marriage: a legal institution for
cohabitation (Oxford: Oxford
Univ. Press, 2008. 1221 s.)

Vägledande avgöranden i brottsskade
ärenden, Brottsoffermyndighetens
referatsamling
Femte och senaste upplagan av Brottsoffermyndighetens referatsamling ersätter
den tidigare upplagan från 2006. Särskilt
fokus ligger på den nya sexualbrottslagstiftningen i denna utgåva. Ny praxis som
ännu inte hunnit införlivas i referatsamlingen presenteras på Brottsoffermyndighetens webbplats och även i myndighetens
nyhetsbrev.
Referatsamling och nyhetsbrev kan laddas
ned på www.brottsoffermyndigheten.se .
Översyn av rättshjälpslagen, Rapport
(2009:2) från Domstolsverket
Domstolsverket har på uppdrag av regeringen gjort en allmän översyn av rättshjälpslagen.
Enligt förslaget ska flera grupper lättare kunna få rättshjälp genom att kravet
på särskilda skäl slopas. Barn ska lättare
kunna beviljas rättshjälp för att kunna
få ett rättmätigt underhåll. Brottsoffers
möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet
ska förändras och rättssökande föreslås få
möjlighet till viss rättshjälp i högsta instans
även om man uttömt sitt rättsskydd i
försäkringen. Det ska även bli lättare för
enskilda näringsidkare att kunna få rättshjälp. Ändringarna föreslås träda i kraft 1
januari 2010. Rapporten kan laddas ned på
www.dom.se .

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

Lindqvist Grinde, Janne: Klassisk retorik för vår tid (Studentlitteratur, 2008. 373 s.)
Millqvist, Göran: Sakrättens
grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös
egendom (5. uppl. Norstedts
juridik. 206 s.)
Påhlsson, Robert: Konstitutionell skatterätt (Iustus. 114 s.)
Renman, Hans: Återvinning
enligt 4 kap. konkurslagen
(Norstedts juridik. 176 s.)
Rättsfallssamling i EG-moms
/ sammanställd av Eleonor
Alhager och Lena Hiort af
Ornäs (2. uppl. Norstedts
juridik. 524 s.)
Samlingsvolymen 2009, Redovisning (FAR SRS. 1981 s.)
Svernlöv, Carl: Svensk kod
för bolagsstyrning: med

kommentarer för praktisk tilllämpning (3. uppl. Norstedts
juridik, 2008. 209 s)
Till tryckfrihetens försvar:
en ögnasten i ett fritt rike/
redaktörer: Anders R. Olsson, Lars-Gunnar Liljestrand
(Studentlitteratur. 161 s.)
Walin, Gösta: Utsökningsbalken: en kommentar (4. uppl.
Norstedts juridik. 780 s.)
Årsredovisning enligt K2reglerna: introduktion till
och diskussion kring det nya
regelverket (Studentlitteratur, 2008. 86 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Advokat har ingått så kallade kvotdelsavtal utan att det
förelegat sådana särskilda skäl som krävs för att sådana
arvodesavtal skall vara tillåtna. Erinran.

A har i skrivelse av den 14 juli
2008 anmält sig för granskning
hos disciplinnämnden samt därvid anfört i huvudsak följande.
Till skrivelsen finns bland annat bilagt två så kallade riskavtal
för granskning. Avtalen är konstruerade för att i en komplex
situation förenkla så mycket
som möjligt. Motpartskostnader och rättsskydd lever sitt
eget liv. Följande exempel visar
på ett förenklat sätt hur punkt 2
och 4 i avtalen fungerar.
Yrkat 1 000 000 kronor.
Erhållit 250 000 kronor.
Klienten betalar 0 kronor för arbete och tidsspillan.
Yrkat l 000 000 kronor.
Erhållit 800 000 kronor.
Klienten betalar 25 % av
(800 000–250 000) det vill säga
137 500 kronor.
I den mån klienten inte erhål-
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ler mer än 25 % av slutligen yrkat
kapitalbelopp när ärendet avslutas betalar klienten kostnader
och utlägg för egen bevisning
och kostnader som ombudet har.
Klienten utger dock inte själv,
för ombudsarvode och tidsspillan för eget ombud, mer än vad
rättsskyddet och motparten
ersätter klienten med. Klienten
har att i förekommande fall själv
ersätta motpartskostnader.
I den mån klienten erhåller
mer än 25 % av slutligen yrkat kapitalbelopp när ärendet avslutas,
betalar klienten dessutom som
ombudsarvode inklusive tidsspillan, förutom vad som kan komma
att utgå enligt vad som ovan
angivits, 25 % av mellanskillnaden
mellan det belopp klienten erhåller i tvisten och 25 % av yrkat
kapitalbelopp som tillkommande
arvode till ombudet.
Klienten betalar månatligen
1 500 kronor inklusive moms
under tvistens handläggning,

vilket sedan avräknas enligt vad
som ovan angivits.
Kostnadsriskerna blir betydligt mer förutsebara för klienten
och risken att gå från hus och
hem vid en förlust minskar
drastiskt.
Av till skrivelsen bilagd artikel, som insänts till tidningen
Advokaten (publicerad den 1
oktober 2008, kansliets anm.)
framgår bland annat följande.
Vi advokater har genom våra
etiska regler försatt oss i en
situation där vi inte har kunnat
driva tvistemålsprocesser genom
riskavtal. Advokatsamfundet har
i sitt förslag till nya vägledande
regler om god advokatsed 080124
öppnat för en mindre rigid inställning i saken, jfr 4.2 Riskavtal.
Enligt dessa kan riskavtal tillåtas
under vissa förutsättningar.
Verkligheten väntar inte på att
de nya reglerna skall träda i kraft
och andan i dessa bör kunna tillämpas redan nu. Jag har därför
ingått två riskavtal med trafikskadade. Avtalen har skickats till Advokatsamfundets disciplinnämnd
för prövning. Jag har således själv
anmält mig för att Advokatsamfundet en gång för alla måste ta
ställning till om skadelidande

framöver kan erbjudas access to
justice genom att ombudet medverkar till att dela del av risk och
del av möjlighet eller om dessa
processer fortsättningsvis måste
drivas av andra än medlemmar i
Sveriges advokatsamfund. Vid en
positiv bedömning från Advokatsamfundet kommer betydligt fler
skadelidande än i dag att kunna
få sin sak prövad av domstol. I
förlängningen tvingas då försäkringsbolagen att reglera skadorna
snabbare och mer professionellt
eftersom deras kunder i dessa nya
tider faktiskt kan använda sig av
svensk domstol om så inte sker.
Vid en negativ bedömning måste
de advokater som i framtiden kan
tänka sig att driva dessa processer utan att se skadelidande gå
under ekonomisk starkt överväga
att utträda ur Advokatsamfundet.
Ibland går moral före etik. Med
en förhoppning om att Advokatsamfundet frångår sin praxis,
dels genom att fortsättningsvis
informera oss advokater om hur
de med kraft driver frågan för en
förändring genom lagstiftning,
dels genom att godta riskavtal
som en modern form av betalning
för en utsatt grupp människor,
avslutas denna artikel.
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Ärendets handläggning

Styrelsen beslutade den 29
augusti 2008 att uppta ett
disciplinärende mot advokat A.
A har därefter beretts tillfälle att
slutföra sin talan i ärendet.
Yttrande från advokaten

A har i yttrande av den 20 oktober 2008 anfört i huvudsak
följande.
Utfallet av X:s process går
ännu inte att bedöma annat än
att dessa erfarenhetsmässigt
blir dyra att föra för de skadelidande. Vad avser Y:s process
kan denna nu bedömas i grova
drag. Genom riskavtalet kan
nu för första gången i Sverige
frågan om skadelidandes rätt
till utlandsvård, vid sidan av
statens åtagande, enligt trafikskadelagen prövas, i detta fall
triggerpunktkirurgi. Denna omfattande process är såväl kostnadskrävande som viktig för på
sikt tusentals skadade personer
som i dag förvägras denna rätt.
Vid bifall måste försäkringsbolagen framöver bekosta sådan
utlandsvård som kan innebära att de skadelidande kan
få behandling som förbättrar
deras situation. Han medsänder

bevisuppgift utvisande att flera
av de mest initierade läkarna
i saken, bland annat en läkare
verksam i USA, skall höras i
målet. Detta är unikt. Målet
är således prejudicerande i
flera delar. Hans arvode hade
utan riskavtalets begränsningar redan nu varit uppe i
cirka 200 000 kronor med en
slutnota inklusive kostnader för
bevisning på cirka 400 000 kronor enbart i tingsrätten, detta
exklusive motpartskostnader.
Detta hade Y inte kunnat betala
och målet inte kunnat drivas.
Det är med glädje han åtagit sig
uppdraget för att förhoppningsvis på sikt kunna hjälpa en stor
grupp behövande människor att
få tillgång till sjukvård.
Avtalskonstruktionen är balanserad och har, som nämnts
tidigare, inneburit att kostnadsriskerna blir betydligt mer förutsebara för klienten och risken
att få gå från hus och hem vid
en förlust minskar drastiskt.
Han medsänder kopia av artikel
som han har fått sig tillsänd för
kännedom (publicerad i Advokaten den 10 december 2008,
kansliets anm.). Där framgår att
marknadens största Internet-

portal, Whiplashinfo.se, framöver kommer att rekommendera
andra jurister än advokater att
företräda trafikskadade eftersom de inte får göra upplägg
med klienten som, rakt på sak,
faktiskt är justa mot dem och
som långsiktigt styrker advokatens varumärke. Sammanfattningsvis föreligger särskilda
skäl på sätt som framgår av
avsnitt 4.2.1 i de nya vägledande
reglerna och hans ekonomiska
egenintresse i saken blir inte
på något sätt oproportionerligt
och kan inte heller på annat sätt
inverka på hans utförande av
uppdraget enligt regeln i 4.2.2,
tvärtom.
Nämndens bedömning
och beslut

De av A presenterade arvodesavtalen utgör så kallade kvotdelsavtal. Sådana särskilda skäl
som krävs för att avtalen skall
vara tillåtna föreligger inte. Genom att använda denna typ av
avtal har A åsidosatt sina plikter
som advokat.
På grund härav tilldelas A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.

Medlemmar i Advokatsamfundet
erhåller fömånliga rumspriser.

08 459 68 00
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SAKNAR DU EN KOLLEGA ATT
DISKUTERA DINA AVTAL MED?
PACTA KAN BLI DIN BÄSTA VÄN
PACTA är marknadens enda kompletta avtalsverktyg för dig som
affärsjurist. I PACTA ﬁnns en stor mängd avtalsförslag och bolagsrättsliga handlingar och dokument.
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