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Vorsprung durch Technik www.audi.se

Inventor of
the Year 2008

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING AUDI A4 AVANT 5,5-9,0 L/100 KM. CO2 UTSL. 149-221 G/KM. MILJÖKL. 2005. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. *AUDI LEASING 36 MÅN, 30%

SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT. STENSTRÖM RED CELL.

Det renaste beviset på
Vorsprung durch Technik.

Trots att nya Audi A4 Avant är en sportig upplevelse skvallrar bränsleförbrukningen och
utrymmet om något helt annat. Faktum är att nya A4 Avant både blivit rymligare och kraftfullare
samtidigt som förbrukningen är sänkt. Hemligheten är ingen hemlighet utan stavas TDI
(diesel) och TFSI (bensin). Den patenterade direktinsprutningstekniken ser till att förbränningen
blir effektivare. Resultatet blir mer kraft, lägre förbrukning och mindre utsläpp. I kombination
med en framflyttad framaxel, förlängd hjulbas och en direktare styrning är nya Audi A4 Avant en
upplevelse på vägen. Fler tekniska nyheter om Audi A4 Avant hittar du på audi.se. Där kan du
också läsa om varför Audi blivit utsedda till ”Inventor of the year”. Upplever bilen bäst gör du
givetvis hos närmaste Audiåterförsäljare. Välkommen.
Leasing:
A4 Avant från ca

258.400 kr

2.035/mån*
Förmånsvärde:

1.921/mån*

Nya Audi A4 Avant.
Rymligare, kraftfullare med
d lä
lägre fö
förbrukning
b k i
.
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advokatsamfundet

GENERALSEKRETERARE / ANNE RAMBERG

Dags att börja förbereda
För en tid sedan kom jag av en tillfällighet
att läsa en artikel i Veckans Affärer från 1983,
alltså en 25 år gammal epistel. Artikeln bar
titeln ”Affärsjuristen”. Jag kunde där läsa hur
Vinge det året, efter ett antal då genomförda
fusioner, var den största advokatbyrån med
41 advokater och 17 biträdande jurister.
Näst störst var Mannheimer & Zetterlöf med
25 advokater och 15 biträdande jurister. Hela
advokatkåren bestod detta år av färre än
2 000 ledamöter. Motsvarande siffra är i dag
4 400 ledamöter och den största advokat
byrån sysselsätter fler än 400 jurister.

I

I artikeln rapporteras bland annat hur Vinge hade fått en del
ögonbryn att höjas. Man hade nämligen i samband med att
den sammanslagna byrån bildades sänt ut en diskret informationsfolder till sina klienter. Sådant medförde vid den tiden att
konkurrenterna lät förstå att detta gick över gränsen mot det
respektabla. Mun-mot–mun metoden ansågs vara den rätta PRmodellen. Frågan om advokaters rätt att påstå sig vara specialiserade stod högt på diskussionsagendan. Artikeln från 1983 bär
tydlig prägel av det lilla och något idylliska ”rättssamhället”.
Mycket har ändrats under det gångna kvartseklet. Mycket till
det bättre. Till framstegen hör förstås advokatkårens professionalisering vad gäller utbildning, arbetsmetoder, specialisering
och sättet att driva ett modernt företag. Men det finns även områden där utvecklingen enligt min mening gått i fel riktning. Låt
mig peka på några områden där vi alla har anledning att fundera
på hur vi kan åstadkomma förbättringar och på några frågor där
utvecklingen ger skäl till bekymmer, utan att några självklara
lösningar finns.
Mitt första bekymmer gäller en fråga som jag ofta talat och
skrivit om. Det handlar om yrkets kärnvärden. För 25 år sedan
var det, vill jag påstå, självklart för de allra flesta advokater och
deras biträdande jurister att de klassiska yrkesvärdena skulle
respekteras. Klientlojalitet, sekretess, oberoende och frihet
från intressekonflikter var centrala i advokaternas yrkesmässiga
självbild. Värnandet av yrkets traditioner var viktigt. Advokatsamfundet och dess verksamhet upplevdes som angelägna för de
allra flesta ledamöter. Advokaterna verkade i ett yrke – de bedrev
inte bara affärsverksamhet som vilken konsult som helst.
Min generation av advokater, de som i dag är tongivande på dagens advokatbyråer, har enligt min mening
inte helt lyckats med uppgiften att överföra detta etos
till den yngre generationen. Ointresset för advokatfrågorna kan ibland upplevas som bedövande bland
de unga. Här har vi alla advokater en mycket viktig
uppgift. Från samfundets sida har vi försökt bidra till
ett ökat engagemang genom tillskapande av ett forum
för unga biträdande jurister och advokater med intresse
för yrkesfrågor. Lyckas vi engagera de unga kan vi för
framtiden skapa en sammanhållen och stark kår. En kår
där ingen advokat ens funderar på att lämna samfundet
för att av föregivet affärsmässiga skäl söka sin lycka på
den allmänna konsultmarknaden. Sättet för att skapa en
sådan känsla är, tror jag, att åter och åter predika det
yrkesetiska evangeliet för att på så sätt skapa en sammanhållen yrkesidentitet.
Låt mig också få erinra om hur skilda frågor diskuterats hett
och intensivt. Exempel på debattämnen som på sin tid ansågs
innefatta ”ödesfrågor” är huruvida advokater skulle få ta betalt
i aktier i klientföretag eller om advokater skulle få bedriva sin
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generationsväxlingen
verksamhet i aktiebolag eller om advokater skulle kunna kontrolleras av revisionsbyråer. Jag tror inte att det i dag finns någon
som anser att dessa frågor har någon nämnvärd betydelse. Det
är säkert ingen som anser att frågorna har den digniteten att de
är av någon som helst betydelse för yrkets framtid. Jag kan mot
denna bakgrund inte underlåta att åter beröra den fråga som av
vissa beskrivs som dagens ödesfråga – den om controlled auctions. Det är min förvissning att den frågan i ett längre, till och
med medellångt perspektiv, kommer att framstå som lika trivial,
som de nyss nämnda ”ödesfrågorna”. Den har inget att göra med
yrkets framtid.
Om nu den fleråriga etiska debatten avseende en just nu
populär metod för att sälja företag kan anses sakna saklig relevans
för advokatyrket och dess framtid, finns emellertid andra frågor
som har betydligt större betydelse. Jag har i skilda sammanhang
uppehållit mig vid problemet med humanjuristernas bekymmersamma villkor och skall nu inte vidare diskutera den saken. Jag
ser i stället ett annat, och på sikt, mycket värre problem. Värre
därför att det är svårare att lösa. Problemet handlar om advokatkårens demografiska struktur.

nyrekryteras till advokatyrket är unga kvinnor finns förstås risken
att avgångarna mitt i karriären blir större än vi hittills varit vana
vid. En sådan utveckling accentuerar i än högre grad det demografiska problem som jag beskrivit ovan.
Utvecklingen och tillväxten de senaste åren har varit mycket
stark inom det affärsjuridiska området i storstäderna. Antalet
ledamöter har fördubblats de senaste 20 åren. Tillväxten bland
de biträdande juristerna har under samma tid mer än fördubblats. Antalet ledamöter i Stockholmsavdelningen har ökat med
150 procent på tio år. Advokatbranschen omsatte förra året 13,1
miljarder, varav 1,6 miljarder är hänförliga till skattefinansierad
rådgivning och rättsskydd.

Om man betraktar ett stapeldiagram över advokatkårens åldersstruktur kan man konstatera att 40 procent
av kåren inom tio år kommer att ha uppnått en ålder av
65 år. Med den samtida synen på lämplig pensionsålder
kan man anta att den helt övervägande delen av dessa
advokater då kommer att ha gått i pension. Utvecklingen
går dessutom mot allt tidigare pensionsålder. I England
är det inte ovanligt att advokater pensionerar sig redan
vid 50 år. Det finns anledning att befara en risk för en
liknande utveckling här hemma också, i vart fall på sikt.

Vad bör då göras för att komma till rätta med det åldersstrukturella problemet? En åtgärd är förstås att allmänt söka öka
tillströmningen till kåren. Så kan ske genom att advokatbyråerna
erbjuder goda och till den moderna familjen anpassade villkor.
Deltidsarbete, möjlighet att arbeta utanför kontoret och generösa
utbildningsmöjligheter är viktiga faktorer, dels för den allmänna
rekryteringen, dels för rekryteringen av och möjligheten att
behålla de yngre i yrket. Eventuella rester av yrkesmässig machokultur behöver förstås bekämpas. En förbättring av de ekonomiska villkoren för humanjuristerna behövs också. Till detta kommer
att vi antagligen måste lindra effekterna av ett stort kommande
generationsskifte genom att övertyga äldre kollegor om att stanna
kvar i yrket ytterligare några år. En annan lösning tror jag är att
på nytt överväga om vi inte skall sänka det så kallade femårskravet
till tre år. Det är en utveckling som inom en relativt nära framtid
ändå är att vänta som ett resultat av harmoniseringssträvanden
inom EU. Vi borde ta tag i det tillfället nu. Utifrån antagandet att
efterfrågan på advokattjänster inte kommer att minska kommer
vi med dessa åtgärder förmodligen inte att kunna lösa problemet.
Men kanske kan vi göra omställningen litet lättare.

Ser man på stapeldiagrammets andra sida, tillflödet, kan man
konstatera att vi kommer att få mycket svårt att ersätta pensionsavgångarna med nya ledamöter. Tillflödet kommer kanske att
vara mindre än avgångarna. Man kan således anta att antalet ledamöter kommer att minska redan av detta skäl. Samma utveckling
är att vänta inom domstolsväsendet, där cirka 30 procent av de
ordinarie domarna kommer att gå i pension inom de närmaste
sex åren.
Till detta hör andra faktorer som verkar i samma riktning.
Hit hör det faktum att advokatyrkets relativa popularitet bland
yngre jurister har minskat. Andra juristyrken tycks ha blivit mer
populära. Hit hör yrken som domare, åklagare och bolagsjurist.
Anställning i central offentlig förvaltning tycks även stå högt på
popularitetslistan. Till dessa karriärer går numera många unga
begåvade jurister. Kopplat till detta är det faktum att yrkesvalen i
framtiden i högre grad kan förväntas bli styrda av andra faktorer
än de rent pekuniära. Livskvalitetsfrågorna är och förblir viktiga.
Av erfarenhet vet vi att de som i första hand anpassar sitt yrkesval
till familjesituationen är kvinnorna. När cirka hälften av dem som

Det finns anledning att tro att denna utveckling kan
komma att hämmas om vi inte kan bemästra den generationsväxling som vi står inför. Det är också troligt att vi
kommer att se en fortsättning på den strukturomvandling som redan inletts på den affärsjuridiska advokatmarknaden. Vi har på senare år sett ett antal advokatbyråer växa sig stora vid sidan av de allra största.
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nyheter

TEXTER ulrika brandberg, tom knutson

ger att det blir allt svårare att få domstolarna
att flytta förhandlingar. De säger att man ska
sätta någon annan i sitt ställe, och det tycker
jag är i grunden fel. Advokaten är den ende i
domstolen som inte är utbytbar på grund av
förtroendeförhållandet till klienten.
I rättegångsbalken finns regler om hur en
domstol ska prioritera mellan målen. Bland
annat ska brottmål där det finns häktade alltid sättas ut före tvistemål och brottmål utan
häktade. Den västsvenske advokaten anser
att närliggande domstolar borde kommunicera med varandra och prioritera på samma
sätt när det blir en krock.
– Reglerna om att häktade mål går före
borde gälla inom hela regionen, ja, inom
hela Sverige, säger han.

Dålig samordning
mellan domstolar
hotar fritt advokatval
Många advokater vittnar om att domstolarna blivit allt hårdare när man planerar
och sätter ut mål. Ofta erbjuds bara en tid, och det kan vara svårt att få flytta
förhandlingar när tiden inte passar. Ett hot mot det fria advokatvalet, anser
Advokatsamfundets generalsekreterare.
En advokat i Västsverige har råkat särskilt
illa ut när två mål krockade i tid. Han var
ombud i ett stort tvistemål och samtidigt
försvarare i ett brottmål, där klienten var
häktad. Målen skulle avgöras vid två olika
tingsrätter, och huvudförhandlingarna kom
att sättas ut samtidigt. Advokaten kontaktade tingsrätterna, men ingen av domstolarna ville ändra i sin planering, utan ansåg
att advokaten skulle sätta in en ersättare.
– i tvistemålet hade det inneburit att klienten fick debiteras mer för inläsningen.
Och i brottmålet hade jag haft fortlöpande
kontakt med klienten. Som försvarare är
man ofta den enda person den häktade har
förtroende för. Ska man då överge honom i
huvudförhandlingen? Det tycker jag strider
mot förtroendeförhållandet mellan advokat
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och klient, säger
advokaten, som
vill vara anonym.
För den västsvenske advokaten slutade det
hela med att han,
efter att in i det
sista försökt hitta
en lösning, uteJörgen Nilsson, Dom
blev från tvistestolsverkets chefsjurist.
målet. För detta
har nu ett disciplinärende inletts mot honom. Själv ser han
inte vad han skulle kunnat göra annorlunda.
Det måste ligga på domstolarna att anpassa
sig och kommunicera med varandra, menar
han.
– Jag har pratat med flera kolleger som sä-

domstolsverkets chefsjurist Jörgen Nilsson kan inte uttala sig om hur vanligt det är
att olika förhandlingar krockar med varandra. Och han har svårt att se hur en samordning mellan granndomstolar skulle gå till.
– Om en domstol har ett häktat mål har
man ju sina frister att hålla. Och den andra
domstolen har sina verksamhetsmål och sina
krav från regeringen och medborgarna, säger han.
Jörgen Nilsson inser att advokater kan
hamna i en svår position när det händer.
Hans råd till advokaterna är att försöka
förhandla med domstolarna när situationen
uppstår.
– Men man måste förstå domstolen och de
andra parterna. De kan ha intresse av att inte
flytta förhandlingen. I värsta fall får man använda substitution, säger han.
advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg förstår att domstolarna kan
ha svårt att sätta ut förhandlingar så att det
passar alla inblandade. Samtidigt betonar
hon att målen måste planeras i samverkan
med advokaterna. Annars riskerar klienterna
att drabbas.
– Advokaten har en plikt mot sin klient.
När domstolen uppmanar advokaten att
skicka en ersättare i sitt ställe innebär det i
praktiken ett brott mot det fria advokatvalet,
säger hon.
Advokatsamfundet har i flera sammanhang framfört till domstolarna och Domstolsverket att man måste bli bättre på att ta
med advokaterna i planeringen.
– Det kan inte vara så att domstolarna styr
helt på egen hand, utan det måste ske i samverkan med advokaterna, annars blir deras
arbetssituation omöjlig, konstaterar Anne
Ramberg.
UB

Advokatsamfundets
journalistpris till
Nils Funcke
Nils Funcke, chefredaktör och skribent på
Riksdag & Departement tilldelas Advokatsamfundets
journalistpris 2008.
Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Nils Funcke har sakligt, engagerat och skickligt som chefredaktör och skribent ryckt
upp Riksdag & Departement till att bli en intressant och informativ
publikation som brett uppmärksammar juridiska frågor.”
– Det är hedrande och faktiskt välförtjänt. Vi bedriver en kvalificerad bevakning av lagar, förordningar och annat som passerar genom riksdag och regering, säger Nils
Funcke, som betonar att priset är ett
viktigt erkännande av den journalistik som han och tidningen står för.
nils funcke tror att man som journalist ibland underskattar kraften i det
skrivna ordet.
– Det man skriver ger ändå avtryck
i skallen på läsarna, säger han.
När det gäller mediers sätt att
Nils Funcke
bevaka rättsväsendet tycker han att
rapporteringen alltför mycket handlar om enskilda händelser och
individer, och helst spektakulära brott.
– Alltför ofta förlorar sig journalisterna i enskildheter och ser inte
vad som är de strukturella frågorna och problemen.
Två viktiga frågor i svenskt rättsväsende idag handlar, enligt Nils
Funcke, om hur respekten för grundlagarna ska efterlevas och hur
användningen av tvångsmedel ska utformas.
– Advokatsamfundet har en viktig roll att spela i dessa diskussioner
genom alerta och stringenta yttranden angående lagförslag. Det är
en uppgift som samfundet sköter väl
I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat Lars
Edlund (ordförande), ordföranden i Regeringsrätten Sten Heckscher samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Maciej
Zaremba.
TK

Kostnadsfri fortbildning i höst
Under hösten 2008 erbjuder Advokatsamfundet samtliga advokater och
biträdande jurister ett antal kostnadsfria kurser och seminarier inom
områdena advokatetik, stresshantering, klientpsykologi, ledarskap, mentorskap, tredje penningtvättdirektivet samt riskhantering. Kurserna genomförs
september 2008–januari 2009 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro
och Sundsvall, och får räknas in i fortbildningskravet för advokater. Till att
börja med kan en person anmäla sig till högst en kurs. I mån av plats kan
det komma att utvidgas, vilket Advokatsamfundet i så fall informerar om.
Mer information finns i kursprogrammet som följer med denna tidning,
och på Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se (se
Utbildning – Kostnadsfria kurser).

Bengt Svenson ny rikspolischef
Bengt Svenson är sedan 1 januari 2008
tillförordnad rikspolischef. Dessförinnan var
han chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen sedan 2006.
Bengt Svenson avlade juris kandidat-examen 1979, tingsmeriterades vid Norrköpings
tingsrätt 1979–1982 och genomgick därefter polischefsutbildning. Han har haft en rad
chefsbefattningar inom polisen.

Bengt Svensson

Lagrådsremiss väntas
om penningtvättdirektivet
Sverige är enligt EG-rätten skyldigt att implementera penningtvättdirektivet. Finansdepartementet planerar nu att lämna ett förslag till
lagrådet om hur detta ska göras efter sommaren. En proposition kan
sedan komma under hösten, och de svenska reglerna träda i kraft
tidigast den 1 januari 2009.

Utredning vill halvera antalet länsrätter
Domstolsverkets utredare Sten Heckscher vill minska antalet förvaltningsdomstolar i första instans från dagens 23 länsrätter till 10 förvaltningsrätter. Syftet med den föreslagna förändringen är att förkorta
handläggningstiderna och att höja kvalitén på dömandet.
Förvaltningsrätterna föreslås ligga i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Linköping, Jönköping och Växjö.

EBM omorganiserar
Ekobrottsmyndigheten, EBM, förändrar sin organisation för att öka
sin operativa förmåga. Den 1 oktober bantas antalet kamrar från tolv
till sju. Samtidigt inrättas en nationell ekobrottskammare placerad i
Stockholm.

Åklagarmyndigheten flyttar om
Riksåklagaren har beslutat om tillfälliga åtgärder för att lösa problemen
med inställda domstolsförhandlingar. Cirka 900 ärenden kommer att
flyttas från åklagarkamrarna i Stockholm för att ledas och utredas från
andra kammare i Sverige. Dessutom kommer Västerorts (Solna) och
Norrorts (Sollentuna) åklagarkammare att få hjälp med åklagare från
bland annat Nyköping och Uppsala, som tar förhandlingar på plats.

Branschsamtal för laglig fildelning
Regeringen har bjudit in rättighetsinnehavare och internetleverantörer
till branschsamtal. Förhoppningen är att de ska bidra till utvecklingen
av en fungerande marknad för att förmedla upphovsrättsligt skyddat
material via internet. Ett första möte ska hållas den 12 juni.

Utredare vill sänka lägsta aktiekapital
Sänk kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000
kronor till 50 000 kronor. Det föreslog regeringens utredare, advokaten
och jur. dr. Carl Svernlöv, när han i mitten av maj överlämnade ett delbetänkande till regeringen. Syftet med förslaget är att fler småföretag
ska kunna drivas som aktiebolag.
Aktiekapital i privata aktiebolag, SOU 2008:49
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nyheter
Anne Ramberg på seminarium om skatter och rättssäkerhet

”Skattesystemet måste vara
rättvist och förutsebart”
Skattesystemet och skatteprocessen brister i rättssäkerhet. Inte minst är det
problematiskt att Skatteverket ibland fungerar som förundersökningsledare,
åklagare och domare i samma process. Det påpekade Advokatsamfundets
generalsekreterare vid ett seminarium om skatter.
– Beskattning är nödvändig för att finansiera
välfärdsstaten. Men beskattningen måste
vara rättvis och förutsebar. Idag ser vi att
systemet uppvisar stora brister.
Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg pekade på en rad sådana
brister, när hon talade om Advokatsamfundets syn på rättssäkerhet vid beskattningen
vid ett seminarium i Mannheimer Swartlings
nya lokaler i Stockholm den 27 maj.
Anne Ramberg belyste flera olika tendenser på skatteområdet som försvagar
rättssäkerheten. Skatteverkets många roller
i skatteprocessen, bristen på domare med
djupgående kompetens i skatterätt och de
långa handläggningstiderna i förvaltningsdomstolarna var några exempel.
skattelagstiftningen är omfattande, snårig och förnyas ständigt. Skatteverket har
stora resurser och stor kompetens, medan
den enskilda människan och småföretagaren har svårt att hävda sina intressen. Det är
därför anmärkningsvärt att rättshjälpen och
rättsskyddet inte täcker kostnaderna för ett
juridiskt biträde.
– Den som värnar om rättsstatliga principer måste nu komma till slutsatsen att det
är hög tid att den skattskyldige ges rätt till
finansiering av rättsligt biträde också i skatteprocessen, fastslog Anne Ramberg.
På senare år har Skatteverket genomfört
en rad skatterevisioner mot advokatbyråer.

Men Skatteverkets intresse av att granska
uppgifter och advokatens tystnadsplikt kommer ofta i konflikt med varandra.
– När revisioner genomförs måste det
göras på ett sätt så att tystnadsplikten re
spekteras, sa Anne Ramberg, som kunde
konstatera att så inte alltid var fallet.
så kallade sekretessavtal, där Skatteverket förbinder advokater att lämna ut uppgifter mot ett löfte om sekretess, är exempel på
brott mot tystnadsplikten.
– Sekretessavtal är helt oacceptabla, och
innebär att Skatteverket ju egentligen uppmanar advokaten att begå lagbrott. Efter
Advokatsamfundets överläggningar med
Skatteverket har verket nu lovat att sluta
använda sådana, berättade Anne Ramberg,
och betonade hur långt tystnadsplikten
sträcker sig:
– Redan uppgiften att en viss klient har
konsulterat eller begärt biträde av en advokat omfattas av advokatens tystnadsplikt.
Skatteverket har också visat intresse för
advokatbyråers klientmedelskonton och
genomfört en rad tredjemansrevisioner hos
banker. Sommaren 2006 initierade Skatteverket en generell tredjemansrevision hos
SEB. Banken uppmanades att lämna ut uppgifter om samtliga transaktioner på klientmedelskonton under år 2005, men vägrade.
Frågan ligger nu i länsrätten för avgörande.
(läs mer om detta i Advokaten nr 3 2008).

Anne Ramberg var kritisk mot denna typ
av generella granskningar utan grund i misstanke om brott eller felaktigheter.
– Jag har svårt att undvika tanken att Skatteverket i detta fall faktiskt ägnar sig åt så
kallad ”fishing expedition”, sa Ramberg,
som drog paralleller till lagen om preventiv avlyssning och massavlyssning genom
FRA.
Anne Ramberg tog också upp hur information från LTG Bank i Liechtenstein
olagligt lagrades och såldes till de tyska skattemyndigheterna. Informationen innehöll
detaljerade uppgifter om 2 000 bankkunder,
som tillsammans hade 35 miljarder kronor
på sina bankkonton.
flera länder antas ha köpt eller fått information från Tyskland, som härrör från
brottet.
– Det väcker frågan om det överhuvudtaget är möjligt att döma någon för skattebrott baserat på information som stulits
och därefter sålts vidare, sa Anne Ramberg,
som avslutade sitt anförande med att varna
för en alltför stark tilltro till den goda staten.
Seminariet arrangerades av Institutet
Skatter & Rättssäkerhet, en ideell förening
med syfte att verka för bättre rättssäkerhet
på skatteområdet. Ordförande är advokat
Peter Nordquist.
UB


Lagrådsremiss om återinförande av företagshypotek

Lantmäteriet tar över inskrivningsärenden

Regeringen vill förändra reglerna som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för ett lån. Syftet är att göra det
lättare för företag att låna pengar. Den nya säkerhetsrätten, företagshypotek,
ersätter företagsinteckningen som infördes år 2004. Förslaget innebär i stort
sett en återgång till de tidigare reglerna om företagshypotek.

Från och med den 1 juni 2008 tar Lantmäteriet över ansvaret för inskrivningsverksamheten från domstolarna. Övergången till Lantmäteriet innebär en del förändringar för alla som kommer i kontakt med inskrivningsmyndigheterna. Information om detta finns på Lantmäteriets webbsida,
www.lantmateriet.se.

8

ADVOKATEN NR 5 • 2008

branschnyheter
Arbetsgrupp bildad för
familjerättsadvokater

Robin Dangoor, Cecilia Stridsberg och Sofia Tunwall är tre av studenterna
bakom Juridisk Publikation. De presenterade sina planer för Advokatsamfun
dets generalsekreterare Anne Ramberg i början av maj.

Juridikstudenter startar
akademisk tidskrift
Nu får de svenska juriststudenterna ett eget forum för
att analysera och debattera juridik genom en ny tidskrift:
Juridisk Publikation.
I common law-länder har varje juridisk fakultet med självaktning
en egen juridisk publikation där studenter vid fakulteten medverkar
som skribenter. Nu planeras en svensk motsvarighet.
Tidskriften ska innehålla artiklar, analyser, debatt och rättsfallsanalyser inom ett brett juridiskt spektrum. Planen är att det mesta
innehållet skrivs av studenter. Den juridiska kvalitén på innehållet
ska garanteras genom att Akademiska rådet granskar artiklarna före
publicering.
– Intresset för att medverka med artiklar är stort bland studenterna. Ämnen som lockar är framför allt rättsstatsfrågorna, straffrätt
och civilrätt, säger Robin Dangoor, styrelseledamot i föreningen
bakom tidskriften och en av initiativtagarna.
Det är sju studenter på juristlinjen vid Stockholms universitet
som dragit igång projektet i samarbete med bland andra Linklaters
advokatbyrå. Den första utgåvan planeras till hösten 2008. Upplagan
beräknas till 4 000 exemplar, tidningar som ska gå till studenter vid
de juridiska utbildningarna men också till yrkesverksamma jurister
vid bland annat domstolar och advokatbyråer. Till en början räknar
man med att Juridisk Publikation ska komma ut med med två nummer om året, men målet är att det ska bli fyra. Tidskriften ska också
UB
få en egen webbplats där den publiceras.
För mer information, kontakta redaktionen via e-post,
info@juridiskpublikation.se eller på telefon 070-764 42 57.

Estnisk-svensk handelskammare grundad
Den 23 maj lanserades den nya estnisk-svenska handelskammaren vid
en ceremoni på estniska ambassaden. MAQS Law Firm, med kontor i
Sverige, Danmark, Polen och Estland, är en av grundarna till den nya
handelskammaren, som ska hjälpa företag i de båda länderna att knyta
kontakter och skapa nätverk.

Familjerättsadvokaterna möter allt tuffare konkurrens från juristfirmor, banker och begravningsbyråer. Många gånger kan det vara svårt
för advokaterna att få rimliga ekonomiska villkor i verksamheten.
Advokatsamfundets styrelse beslöt vid sitt möte i maj att tillsätta
en arbetsgrupp för att se över hur familjerättsadvokaternas villkor
kan förbättras. I arbetsgruppen ingår Bengt Ivarsson, Jan Lindblad och
Ghita Hadding-Wiberg.
Nu efterlyser arbetsgruppen synpunkter och tankar från kollegorna
runt om i landet. Kontakta arbetsgruppen via e-post eller fax:
• Bengt Ivarsson, bengt.ivarsson@kihlstedts.se, fax 013-14 45 60
• Jan Lindblad, jan.lindblad@luterkort.se, fax 040-97 14 01
• Ghita Hadding-Wiberg: ghita.hadding-wiberg@stockholmsadvokat.com, fax 08-650 16 25

Hamilton utlyser uppsatstävling
Hur påverkar juridiken framväxten av små- och medelstora företag?
Det frågar advokatbyrån nu studenter vid de juridiska institutionerna
i Uppsala och Stockholm, samt vid Handelshögskolan. Studenter som
skrivit examensuppsatser inom områdena bolagsrätt, börsrätt och handelsrätt kan delta i tävlingen. Uppsatsen måste dock vara godkänd och
registrerad inom perioden 1 oktober 2007 till den 30 september 2008.
Mer information finns på Hamiltons hemsida.

Mannheimer Swartling på ny adress
Sveriges största advokatbyrå Mannheimer Swartling med fler än 400
jurister har vuxit ur sina lokaler. Efter tolv år på Norrmalmstorg flyttade advokatbyrån i mitten av maj till nya lokaler på Norrlandsgatan
21. Det nya kontoret är större och anpassat efter modern teknik och
dagens arbetssätt på den stora affärsjuridiska advokatbyrån. Lokalerna
har också ett auditorium för 96 personer, en restaurang och ett gym.
I samband med flytten lanserade Mannheimer Swartling också en ny
hemsida.

Fortsatt stor aktivitet
inom M & A att vänta
De nordiska storföretagen planerar att fortsätta köpa upp andra
företag. Det visar advokatbyrån Linklaters årliga undersökning, där
representanter för 73 storföretag tillfrågats om förvärvsplaner.
Enligt undersökningen räknar 72 procent av företagen med att köpa
bolag värda minst 5 miljoner euro det närmaste året. Köplusten har
dock minskat något i förhållande till ifjol, då 80 procent svarade ja på
samma fråga.
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världen
IBA-konferens i amsterdam

Världens advokatsamfund
diskuterade rättsstaten
IBA (International Bar Association) är en världsomspännande och världsledande
organisation för såväl enskilda advokater och jurister som advokatorganisationer
och andra juridiska sammanslutningar. Organisationen har funnits sedan 1947.
IBA har cirka 30 000 individuella medlemmar och mer än 195 advokat- och andra juridiska organisationer ingår i organisationen.
Sveriges advokatsamfund är medlem i
IBA och generalsekreteraren Anne Ramberg
ingår i dess Management Board och i styrelsen för IBA:s Human Rights Institute. Även
enskilda svenska advokater är medlemmar.
IBA driver en omfattande verksamhet
med utbildningar och konferenser inom alla
möjliga rättsområden. Detta ger unika möjligheter till kontakter med advokater och
andra jurister världen över.
Centrala frågor för IBA är framför allt
frågor om rättssäkerhet (rule of law) och
andra mänskliga rättighetsfrågor, rättsväsendets och advokaternas självständiga ställning

samhet, och som genom
bete för att stödja och fördess Policy Committee ansvara grundläggande rättstar resolutioner, riktlinjer
statliga principer (”rule
och andra verktyg för att
of law”) föranledde en
underlätta såväl det internakänslosam och intressant
tionella samarbetet som det
diskussion. Samtliga deltanationella arbetet. Sveriges
gare var eniga om att advoadvokatsamfund företräddes
katorganisationerna måste
vid dessa möten av generalagera på alla sätt de kan för
sekreteraren Anne Ramberg
att skydda dessa principer
och stf. chefsjuristen Johan
genom olika typer av maSangborn.
nifestationer, deltagande
Johan Sangborn
Under temat Privilege v.
i den rättsliga debatten,
professional secrecy – cross-borupprättandet av kontakter
der implications diskuterades hur det inom
med ministerier för att därigenom kunna
common-law-jurisdiktionerna använda
påverka politiska ställningstaganden, med
begreppet “legal privilege” förhöll sig till
mera.
En annan intressant och aktuell frågeställning som fanns på agendan var frågan om
möjligheten för de religiösa och de sekulariserade rättsordningarna att samverka. Företrädare för olika religiösa åskådningar gav
sin syn på samverkan och/eller motsättning
mellan religion och lag.
Den möjligen mest intressanta frågan som
diskuterades – med deltagande från Nederländernas justitieminister – var frågan om
allmänhetens uppfattning om advokaternas
agerande utifrån ett etiskt perspektiv, och
det “professional secrecy”-begrepp som anom det finns någon acceptans för de univervänds i civil law-jurisdiktionerna och vilka
sella kärnvärdena för advokatkåren. Effekkonflikter som kunde uppstå när det gäller
terna av advokaters oetiska agerande, medias
tystnadsplikt och sekretess vid gränsövernidbilder av advokater och deras verksamhet
skridande ärenden där advokater, domstolar
samt nationell och internationell lagstiftoch myndigheter från olika jurisdiktioner är
ning, som på bekostnad av advokatkårens
involverade.
kärnvärden sörjer för en effektiv brottsbeVidare diskuterades kompetensöverföring
kämpning eller den fria tjänstemarknaden
till utvecklingsländer. Vilka vägar kan man
analyserades. Uppfattningar och problemvälja för att hjälpa de nya demokratierna att
ställningar diskuterades mellan advokater,
journalister och politiker.
utbilda sin juridiska profession och speciellt
advokatkåren, och kan det finnas västerFör ytterligare information om IBA:
ländsk protektionism bakom kompetenshöwww.ibanet.org
jande bistånd?
Frågan om advokatorganisationernas arJohan Sangborn, Stf. Chefsjurist

”En annan intressant och aktuell frågeställning som fanns på
agendan var frågan om möjligheten för de religiösa och de
sekulariserade rättsordningarna att samverka.”

samt utbildningsfrågor.
IBA anordnar årligen ett stort antal konferenser, seminarier och möten. Den 14
och 15 maj 2008 hölls i Amsterdam, Nederländerna, the 3rd Annual IBA Bar Leaders’
Conference. Konferensen samlade ett 150-tal
företrädare för advokatorganisationerna
över hela världen för att diskutera aktuella
och internationellt gemensamma advokatfrågor.
Mötet följdes av ett antal arbetsmöten
inom ramen för IBA:s Bar Issues Commission, BIC, som är en kommission inom IBA
som på olika sätt stödjer de nationella advokatorganisationernas intressen och verk-
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Kontorsum uthyres på

Kungsgatan i Stockholm,
tillträde snarast.
Ring 070-734 22 44 eller
08-20 41 06

Krig och flyktingströmmar har skakat Rwanda och även påverkat
rättssystemet. Men nu bygger man upp nya domstolar.

Advokater och domare
sökes till projekt i Rwanda
Långa väntetider och låg kvalitet på rättskipningen har gjort att förtroendet för Rwandas domstolar är lågt i näringslivet. När man nu bygger upp
specialdomstolar för kommersiell tvistlösning ska kvaliteten höjas genom
utbildning av de inhemska domarna och stöd från utländska domare.
Rwandas högsta domstol har vänt sig till Sverige för detta.
Två domare från Mauritius har redan tillträtt arbetet. Förhoppningen
är att två eller tre svenska domare eller andra jurister med erfarenhet av
tvistlösning ska ta plats i domstolarna för att bland annat döma i kommersiella mål, utbilda domare, stärka domstolsadministrationen och bidra
till lagstiftningen.
Tjänstgöringstiden är preliminärt ett år. Intresseanmälan lämnas till
professor Claes Sandgren som kan lämna närmare upplysningar:
claes.sandgren@juridicum.su.se, telefon 073-935 5453.

Barn Under
Påverkan
Fortbildningsdag om
vårdnadstvister för jurister
Tisdag 11 november 2008
Hotell Anglais
Humlegårdsgatan
Stockholm
Emtestam Utbildning
emtestam@telia.com
070-647 47 48, 08-647 50 60

Juridisk rådgivning är
inte lobbyverksamhet
Europaparlamentet förtydligar i ett tillägg till sin rapport om lobbyverksamhet att advokater inte ska räknas som lobbyister när de verkar i sin
traditionella roll som juridiska rådgivare.
Rapporten antogs av Europaparlamentets kommitté för författningsfrågor i april 2008 och reglerar lobbyisters rättigheter och skyldigheter inom
EU. I det nu antagna tillägget klargörs att advokater enbart omfattas av
reglerna för lobbyister när de arbetar för att "påverka politiken snarare än
rättsbildningen".

Fransk penningtvättdom i översättning
Frankrikes högsta förvaltningsdomstol, Conceil d’Etat, fastslog under våren
i en dom att EU:s medlemsstater måste respektera advokaters tystnadsplikt och klientlojalitet, och att detta innebär en begränsning i hur man
kan tillämpa EU:s penningtvättdirektiv (läs mer om domen i Advokaten
nr 4 2008).
Nu finns delar av domen i engelsk översättning. Domen kan laddas ner
från Advokatsamfundets hemsida.

Amerikanska gränsvakter
får kontrollera din dator

Contact: Desmond@BelmontLimcharoen.com

Gränsvakter får, utan misstanke om brott, kontrollera och kopiera hela
innehållet i resenärers datorer. Det har en federal domstol i USA fastslagit
i en dom. Domen har bland annat fått The Association of Corporate Travel
Executives att uppmana medlemmar i 82 länder att tömma bärbara datorer, handdatorer och annan elektronisk utrustning på känslig information
innan man reser in i eller ut ur USA.
ADVOKATEN NR 5 • 2008

11

krönika

ADVOKATSAMFUNDETS ORDFÖRANDE TOMAS NILSSON

Livstidsstraffets vara

F

Fängelse på livstid intar en särställning i påföljdssystemet. Det utgör det enda kvarvarande tidsobestämda
straffet, efter att påföljderna internering och ungdomsfängelse avskaffades.
Från början av 1990-talet kom domstolarna att döma
ut livstidsstraff allt oftare som påföljd vid mord, i stället
för fängelse i 10 år. Dessa är de enda två straffmätningsalternativ som finns för mord. (Livstids fängelse finns
i och för sig som påföljd i flera straffbud, till exempel
människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt
spioneri med flera, men från detta bortses i det följande.)
Ytterligare en konstaterad utveckling är att rubriceringen mord har ökat avsevärt under perioden
1990–2006 i förhållande till rubriceringen dråp och
rubriceringen grov misshandel och vållande till annans
död. Denna trend har dessutom ägt rum trots att det
dödliga våldet i samhället under samma tid rent av har
minskat något. Andelen dömda för mord och dråp som
överlämnas till rättspsykiatrisk vård har vidare minskat
drastiskt under perioden.
Genom användning av nådeinstitutet har livstidsstraffet – efter viss verkställighetstid – kunnat omvandlas
till ett tidsbestämt straff varpå frigivning har följt. Men
till den lämnade beskrivningen av utvecklingen skall
läggas att nådepraxis under samma tidsperiod också har
gått i strängare riktning. Fram till år 1990 omvandlades
livstidsstraffet i allmänhet till 12–15 års fängelse för att
under 2000-talet i allmänhet tidsbestämmas till 18–25
års fängelse. Sedvanliga regler om villkorlig frigivning
(2/3 av straffet verkställs) tillämpas efter det att ett
livstidsstraff har omvandlats. Om straffet omvandlas till
till exempel fängelse i 21 år, sker frigivning således efter
14 år.
År 2006 tillkom lagen om omvandling av fängelse
på livstid. Lagen är avsedd att ta hand om de omvandlingsärenden som tidigare behandlades inom ramen för
nådeinstitutet. Nåd kan förstås fortfarande bli aktuellt i
vissa undantagsfall.
Den nya lagen innebär att prövningen sker i en domstol (Örebro tingsrätt för hela riket) med möjlighet att
överklaga till hovrätt och högsta domstol. En ansökan
om omvandling får göras först när den dömde har avtjänat minst 10 år av livstidsstraffet. Fängelsestraffets längd
får inte tidsbestämmas till kortare tid än 18 års fängelse.
Lagen uppställer vissa kriterier som särskilt skall
beaktas vid prövningen. Dessa är den tid som den
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dömde har avtjänat, vad som framgår om omständigheterna kring grunddomen, om den dömde har åsidosatt
vad som gäller för verkställigheten och om den dömde
har medverkat till att främja sin anpassning i samhället. Ytterligare skall prövas om det finns risk för att den
dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Om
denna risk bedöms som konkret och beaktansvärd skall
ansökan avslås. Vid bestämmande av omvandlingstiden
skall hänsyn också tas till det utrymme som behövs för
att den dömde skall kunna slussas ut till frihet.
Sökanden har rätt till offentligt biträde i ärendet.
Åklagaren är motpart och i allmänhet kan en muntlig
förhandling hållas.

H

Högsta domstolen meddelade i slutet av maj 2008 beslut
i tre olika omvandlingsärenden. I två av fallen bestämdes
det tidsbestämda straffet till 21 år och i ett fall till 24 år.
Högsta domstolen lämnade flera viktiga besked kring tilllämpningen av den nya lagen. Bland annat anfördes – när
det gäller beaktandet av grundbrottet – att ”i det fall att
en omvandling till 18 års fängelse inte kan anses möjlig
på grund av brottets karaktär och svårhetsgrad torde i
allmänhet en strafftid om 21 års fängelse anses vara tillräcklig med möjlighet att under särskilt försvårande omständigheter bestämma tiden till 24 års fängelse”.
Omvandlingslagen utgör en påtaglig och tveklös förstärkning av rättssäkerheten för de livstidsdömda.
Ett viktigt rättsfall: I ett avgörande i mars 2007 (NJA
2007 s. 194) som avsåg mord uttalade Högsta domstolen
att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste fallen.
I det aktuella fallet ansågs det förhållandet att mordet
hade begåtts med kniv mot en skyddslös närstående
i hennes hem inte vara tillräckligt försvårande för att
motivera ett livstidsstraff.
Domen har naturligtvis kommit att få genomslag hos
underrätterna. Det dröjde inte många månader förrän
en sittande utredning fick i tilläggsuppdrag att se över
straffskalorna för mord med flera brott som innehåller
livstidspåföljd. Ett utredningsförslag har lämnats (SOU
2007:90) som innebär att påföljden för mord ska kunna
bestämmas till fängelse på viss tid, lägst 10 och högst 18
år, eller på livstid.
Åtminstone ett par frågor kan diskuteras utifrån det
anförda.

eller icke vara
1. Vad beror den ökade användningen av livstidsstraff
vid mord på?
Svaret är förmodligen en allmänt strängare syn på allvarliga våldsbrott i förening med straffskalans utseende
som enbart medger alternativen fängelse i 10 år eller
livstid. Utredningsförslaget – som samfundet i huvudsak
har tillstyrkt – kan förväntas ge utrymme för en mer
nyanserad påföljdsbestämning och en acceptans för
HD:s anvisning om att livstidsstraffet skall förbehållas
de allvarligaste fallen.
2. Skall man behålla livstidsstraffet i fortsättningen?
Argumenten mot detta tidsobestämda straff är bland
annat följande.
a) Livstidsstraffet omvandlas i stort sett undantagslöst
till ett tidsbestämt fängelsestraff. Straffets verkliga innehåll är således någonting annat än vad det utger sig för
att vara. Detta är negativt för tilltron till straffsystemet.
b) Omvandlingen till ett tidsbestämt straff sker sedan
lång tid har förflutit från grunddomen. Trots detta skall
hänsyn tas till brottets straffvärde. Detta innebär tveksamheter ur rättssäkerhetsperspektiv.
c) Domstolen som dömer ut livstidsstraffet har svårt
att överblicka straffets egentliga innehåll.
d) Kriminalvården har svårt att hantera livstidsfångar.
Kriminalvården har rent av i en debattskrift i slutet av
1990-talet anfört starka och beaktansvärda skäl mot
livstidsstraffet.
e) Ovissheten om tidpunkten för frigivning är mycket
påfrestande för fången.

framhålls. I detta sammanhang kan Högsta domstolens
senaste avgörande i ett av omvandlingsmålen också
citeras: ”Att det allmänt sett inte kan uteslutas att den
dömde skulle kunna återfalla i allvarlig brottslighet kan
alltså inte anses innebära att risken är konkret och beaktansvärd” (och att därför ansökan av det skälet skulle
kunna avslås).
Till detta kommer att individer som idag har dömts
till långvariga tidsbestämda straff, till exempel på grund
av ett grovt brott eller flergärningsbrottslighet, naturligtvis kan utveckla en påtaglig farlighet under verkställighetstiden. Detta hindrar inte att villkorlig frigivning
skall ske efter i allmänhet 2/3 tid.
Ett livstidsstraff som motiveras av samhällsskyddsaspekten kan alltså användas för att frihetsberöva någon
– inte för vad han har gjort, utan för vad han skulle
kunna göra.
Norge har avskaffat livstidsstraffet. I Danmark tillämpas det ytterst sparsamt, vissa år i inget fall och andra år
i ett eller två fall såvitt avser mord.
Jag tror alltså att diskussionen om livstidsstraffets vara
eller inte vara kommer att ha fortsatt aktualitet. Sist och
slutligen kanske det bara handlar om politikernas mod
att ta ställning till frågan.

S

Sammanfattningsvis kan sägas att livstidsstraffet brister i
förutsebarhet och rättssäkerhet men även i tydlighet och
i humanitet.
Argumenten för bibehållande av livstidsstraffet är i
huvudsak ett visst symbolvärde men framför allt den så
kallade samhällsskyddsaspekten.
Mot det sistnämnda kan ånyo invändas att samhället
till exempel har accepterat och ansett sig kunna hantera,
att den som har begått ett brott när han är under 21 år
aldrig får dömas till livstids fängelse. Samhällsskyddet
får uppenbarligen ge vika i det fallet.
De farlighetsbedömningar som görs beträffande en
viss individ är också ofta omstridda och osäkra. Åtminstone torde detta gälla där en viss ej helt ringa risknivå

Tomas Nilsson
Advokatsamfundets ordförande
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text och foto tom knutson

Sedan sommaren 1992 har Claes Peyron
varit disciplinnämndens ordförande.
Alla år med samfundsarbete har gett
både mening och glädje.
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Disciplinnämndens
ordförande tackar för sig
med ett leende

D

enna sommar kan Claes Peyron, som fyller
70 år i september, summera 39 år som advokat. Att han har varit ordförande för disciplinnämnden i nästan sexton år och att han
dessförinnan suttit tio år i huvudstyrelsen, först i sju år
som ledamot och sedan tre år som vice ordförande. Mellan uppdraget som ordförande i disciplinnämnden och
uppdragen för huvudstyrelsen var han ”fri” ett år. Men
uppehållet gav ”lätta abstinensbesvär”.
Att Claes Peyron skulle bli ordförande för disciplinnämnden var inte något han hade tänkt sig själv. Egentligen hade han velat bli ordförande för samfundet.
– Men som Finland i vinterkriget kom jag bara god
tvåa. Sven Unger blev en perfekt ordförande och jag fick
disciplinnämnden som tröstpris, säger han med tydlig
portion humor och självdistans när vi träffas på Advokatsamfundet i samband med disciplinnämndens sammanträde i slutet av maj.
Claes minns att han undrade vad kollegorna i nämnden skulle tycka om att någon som inte hade deltagit i
nämndarbetet skulle bli ordförande direkt. Men det gick
bra. Kollegorna var generösa och vänliga. Under sin tid i
styrelsen hade Claes Peyron intresserat sig för disciplin
ärendena. Han hade därför med sig tio års läsning av
disciplinärenden (vid den här tiden fanns det inte några
prövningsavdelningar) när han tillrädde ordförandeposten.
Under Claes' år i disciplinnämnden har antalet humanärenden minskat medan antalet affärsrelaterade ärenden
har ökat. Men inte alls i proportion till ökningen av affärsjuridiken.
– Det har inneburit, tillsammans med de etiska kurserna, att antalet disciplinärenden inte alls stigit i proportion
till advokatkårens ökning. Och det är väl alldeles utmärkt.

Efter 16 år som ordförande i Advokatsamfundets
disciplinnämnd lämnar Claes Peyron sin post. Här ger
han sin syn på advokatkårens dramatiska utveckling.
Det givande och prestigelösa arbetet i disciplinnämnden.
Och glädjen i advokatyrket. Dessutom berättar han om
sina författarplaner.

Åtminstone till den del det inte beror på att humanjuristerna har fått en sämre marknad, säger han.
De olika samfundsuppdragen har krävt ganska stora arbetsinsatser. Disciplinnämndsarbetet tar nog en arbetsmånad per år, uppskattar han. Att vara vice ordförande krävde
på den tiden betydligt mer. Samtidigt betonar Claes Peyron att arbetet för samfundet gett honom jättemycket.
– Jag är ju inte någon scout så det är klart att jag tycker
att jag har fått överväldigande mycket tillbaka. Att tillsammans med kollegor, som är totalt prestigelösa, få ägna sig
åt intellektuella övningar har varit stimulerande. Det finns
ingenting som är så roligt i nämnden som när man får bli
övertygad om att man har haft alldeles fel. Ingen pratar
för att framhäva sig själv, till skillnad från de erfarenheter
jag har från politiska församlingar.
humor och formuleringsglädje
Claes Peyron lyssnar noga och nyfiket till frågorna och
svarar med en tydlig formuleringsglädje och en stilla humor som inte går att ta miste på.
Bland de ledamöter i disciplinnämnden som Claes särskilt uppskattat nämner han Bertil Södermark, Ove Lind,
Bo Hammar och Sture Larsson.
– Med det sagt är det många fler jag skulle vilja nämna
och knappt någon jag skulle vilja glömma. Men främst av
allt har jag älskat samarbetet med Lars Bentelius och Anne
Ramberg. Det har betytt oerhört mycket för mig och de
har gjort Advokatsamfundet ovärderliga tjänster.

»
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När systemet med tre samhällsrepresentanter i nämnden infördes var Claes en stark motståndare till det. Men
tack vare kvaliteten på de utsedda har det fungerat mycket
bra. ”Jag hade fel”, konstaterar han och tillägger:
– Samhällsrepresentanterna har bidragit med legitimitet och kunskaper från det politiska livet och andra
erfarenheter än de advokater kan ha. Och flera har varit
mycket roliga.
Ordförandeskapet i disciplinnämnden har gjort att
Claes inte alltid mötts av entusiasm från andra yrkeskollegor.
– Advokater kan liksom de flesta andra människor ha
svårt att skilja på sak och person. Så visst har det varit lite
sura miner ibland, och ett och annat skiljeförfarande har
förmodligen gått min näsa förbi. Men i det stora hela har
det gått bra, säger han och tillägger med tydlig uppskattning att tre, fyra gånger i veckan får han samtal från kollegor som vill diskutera advokatetiska frågeställningar.
advokatkårens utveckling
Under de närmare fyrtio år som Claes varit verksam har
advokatkåren förändrats markant. Förutom den kraftiga
tillväxten känns det som om yrkeskåren var betydligt mer
homogen 1969. Specialiseringen har ändrat yrkesrollen
oerhört, anser han.
– Den har förbättrat den juridiska kvaliteten men ibland
har den gått ut över totalbilden och det goda omdömet.
Vi som var generalister hade bakgrunden av att ha sysslat
med humanjuridik några år och kanske med små, medelstora och stora företag om vartannat. Vi kunde ge råd som
kanske var grundade på sämre juridiska kunskaper men på
bättre kunskaper om livet i allmänhet. Men den typen av
generalister är på utdöende, konstaterar han.
Med utvecklingen har varumärket ”advokat” stärkts.
Dessutom har kunskaperna om yrkesetiken utvecklats.
– Det mesta har varit mycket positivt för kåren och
advokatbegreppet under de år jag varit med, säger han
och stoppar upp och säger sedan:
– Men det har hänt något som är direkt tragiskt. Näm-

Claes Peyron
Familj: Hustru Monica, tidigare
övertandläkare inom barntandvården, två barn och fyra barnbarn.
Husdjur: Ebba, en west highland
white. ”Hon spelar en stor roll i mitt
liv, att skaffa henne var en symbolhandling på väg att trappa ner. Hon
är köpt efter SAS fraktvillkor (väger
mindre än åtta kilo) för att kunna
följa med som handbagage på de
återkommande flygresorna mellan
Skåne och Stockholm.”
Bor: Sedan slutet av 1960-talet
bor familjen i det lilla samhället
Lerhamn vid Kullen i ett hus från
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1840-talet med halmtak. Dessutom
någon vecka i månaden i en lägenhet på Östermalm.
Intressen: Segling. Claes har seglat
mycket, mest långseglingar. Favoritmålet är ön Anholt i Kattegatt.
Numer har han en RIB-båt (en
snabbgående motorbåt).
Han läser gärna biografier och nutidshistoria och tycker om datorer.
”Jag går nästan upp och klappar min
dator på morgonen.”
Ogillar: när människor är pompösa.
Gillar: när människor inte tar sig
själva på för stort allvar.

”Men det har hänt något som är
direkt tragiskt. Nämligen att
humanjuristerna, inte minst de
som arbetar med familjerätt, har
fått det drastiskt försämrat.” 

ligen att humanjuristerna, inte minst de som arbetar med
familjerätt, har fått det drastiskt försämrat. Allt har gått
dem emot. Rättshjälpen har blivit snävare. Rättsskyddsförsäkringarnas maxbelopp har inte höjts. Dessutom har
införandet av moms ytterligare försämrat förutsättningarna för humanjuristerna.
Claes tycker att statsmakten borde ha större förståelse
för att de som inte är ekonomiskt mycket välbeställda
också behöver biträde i rättsliga frågor.
Den tekniska utvecklingen med internet, e-post, datorer, elektroniska dokument har revolutionerat och effektiviserat advokatens vardag. Mycket till det bättre. En effekt
har blivit att man reser mindre idag än tidigare. En annan
att allt går så mycket snabbare, och det är inte alltid av
godo. ”Ibland kan det vara så att en del tvister mår bättre
av att det får ta lite tid”.
– Den tekniska utvecklingen har gynnat affärsjuristerna.
I någon utsträckning även dem som ägnar sig åt brottmål,
men nästan inte alls dem som ägnar sig åt familjerätt, sammanfattar han.
mindre revolution
Som Claes ser det har framväxten av de stora advokatbyråerna inneburit en smärre revolution.
– De har medfört en betydande kvalitetsförbättring när
det gäller prestationerna men en betydande kostnadsökning för klienterna. Regelmässigt arbetar flera jurister
med samma ärende ibland enligt min mening utan att det
tillför så mycket. Och overheadkostnaderna på de stora
byråerna har drivit upp kostnaderna, säger Claes, som menar att på 1970-talet var advokaterna mindre tidsbundna
i sina debiteringar och han tycker att det är olyckligt att
tidsfaktorn spelar så stor roll. Men det blir svårt att vända
den utvecklingen.
– Advokaterna har blivit betydligt mer måna om sin
privatekonomi, särskilt på affärssidan. Den där känslan
att man hade ett kall, som nog ändå fanns i min föräldrageneration, den har blåst bort längs vägen, kommenterar
han utvecklingen.
Med utvecklingen har spännvidden inom advokatyrket
blivit väldigt stor. Men även om Claes inte tror att de
framgångsrika affärsjuristerna identifierar sig med humanjuristerna, som hjälper människor i migrationsdomstolarna, är han optimistisk när det gäller sammanhållningen inom advokatkåren.
– Jag tror att advokattiteln betyder mycket för oss allesamman. Där råder inte någon skillnad. Jag har svårt

att förstå det förtäckta hotet om att stora grupper skulle
lämna kåren. Om de gör det är jag övertygad om att de
kommer tillbaka fort igen. Den övertygelsen hade jag när
ett antal advokater gick över till revisionsbyråer. Då fick
jag rätt. Det dröjde inte länge förrän de var tillbaka igen,
säger han och låter närmast trotsig.
Vad är din inställning i den omdiskuterade frågan om
så kallade kontrollerade auktioner?
– Det grundläggande är naturligtvis att det är fel att
företräda flera intressen. Däremot har jag svårt att förstå
att det skulle vara så farligt att låta styrelsen mot bakgrund
av en mycket noggrann information lämna tillstånd. Jag
tycker inte att man öppnar några slussportar.
Som Advokatsamfundets viktigaste uppgift ser han att
vårda advokatvarumärket och att göra advokatrollen synlig och begriplig. Han tycker att samfundet varit mycket
framgångsrikt i detta arbete under senare år, även om
allmänhetens uppfattning att försvararrollen är den dominerande advokatrollen är svår att rå på.
hellre forskare än advokat
Claes Peryon växte upp i ett advokathem, både pappa
Bertil och mamma Stina var advokater. Claes bror Tom
har varit en framgångsrik brottmålsadvokat. I hemmet
diskuterades mycket, så när han började juridikstudierna
i Lund hade han ”ansikten på gubbarna”.
För Claes var det fullkomligt självklart att han inte
skulle bli advokat. I stället var han helt inriktad på att bli
forskare. Men när han satt ting i Ängelholm kom han
underfund med att han faktiskt tyckte att det var roligare med människor än med böcker, även om han tycker
om böckerna också. Efter tinget började han på familjens
byrå. Så småningom kom Claes att nästan enbart arbeta
med affärsjuridik medan Tom, som arbetade på samma
byrå, ägnade sig åt brottmål.
– Vi delade världen på Grönköpingsvis i häktade och
ännu ej häktade. Och jag tog hand om de ännu ej häktade,
berättar han muntert.
I början reste Claes utomlands nästan jämt men successivt har resandet minskat, främst till följd av att de stora
byråerna nästan helt tagit över på det internationella affärsjuridiska området. I stället har det blivit en rad olika
styrelseuppdrag och uppdrag som skiljeman. Och som
allra bäst trivs han i sin advokatgärning när han får delta
som ”menig skiljeman” i skiljeförfaranden.
– Dels har det ett underhållningsvärde att kunna recensera sina kollegors insatser. Dels är det intellektuellt
mycket stimulerande. Advokatinsatserna i skiljeförfarandena är dessutom genomsnittligt väldigt bra. Det är ofta
en fröjd att se hur fint kollegorna agerar som ombud.
De gånger Claes tycker att det är tungt att vara advokat
är när han inte har kunnat hjälpa en klient som han tycker
har haft rätt men inte fått det.
Det är en stor spännvidd mellan att ha rätt och att få
rätt. Det är ofta som man av ekonomiska skäl måste avråda
någon att ens försöka få rätt, säger han och tillägger:
– Det har inte funnits en enda dag under alla år som jag
har tyckt att det varit jobbigt att gå till kontoret. Det har
inte funnits en enda gång jag tyckt det varit jobbigt att åka

till samfundet. Jag har varit otroligt privilegierad. Dessutom är jag osannolikt lyckligt gift sedan 45 år tillbaka.
Det svåraste med samfundsuppdraget har varit att få
tiden att räcka till. Med automatik har det lett till att det
sociala livet påverkats och därmed familjens liv.
– Jag har fått så mycket social stimulans av samfundsarbetet att jag kanske har varit lite avvaktande när det gäller
middagar när jag kommit hem.
På den ”peyronska” advokatbyrån har det alltid funnits
ett starkt samfundsengagemang. Claes' far satt i styrelsen
och i den första disciplinnämnden. Han var med och skrev
de stadgeändringar som ledde till att disciplinnämnden
infördes. Tom har suttit i avdelningsstyrelsen och Claes'
kompanjon Börje Samuelsson både i avdelningsstyrelsen
och i huvudstyrelsen.
– Det finns en tendens att några byråer har tagit på sig
samfundsarbetet starkare än andra, säger han och tillägger
att själv ser han på samfundsarbete som något som man
gör både för att det är roligt och av pliktkänsla.
Nu när han kliver in i en tillvaro som halvtidspensionär,
jo han tänker fortsätta med en viss advokatverksamhet,
har han planer på att skriva en bok om god advokatsed.
Tanken är att det ska bli en bok om praxis från de 16 år
han suttit i nämnden. Han säger sig dock vara lite pessimistisk angående författarplanerna.
– Jag sjunker kanske till ro, säger han helt kort.
Har du något råd till din efterträdare på ordförandeposten Lena Frånstedt Lofalk?
– Bli inte för sträng, säger han, ler stort och tar av sig
de guldbågade glasögonen för första gången under intervjun. n
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Klimat och rätt

E

Ett ofta återkommande ämne i Advokaten – särskilt
i generalsekreterarens ledare – är rättssäkerhets- och
rättsstatsfrågor. Det är viktigt att debatten kring dessa
frågor hålls levande.
Ett utmärkande drag i mänsklighetens historia är konflikterna. Om man ställer sig frågan vad som är orsaken
till dagens väpnade konflikter, blir svaret detsamma.
Demokratin och rättsstaten saknas.
Men också stater som vid en kritisk analys kan sägas
uppfylla de krav som ställs på en demokrati och en rättsstat kan falla ur ramen. Så till exempel har vi på senare
tid bevittnat hur vissa sådana stater med hänvisning
till ”kriget mot terrorismen” till och med brutit mot
FN-stadgan och reglerna om de grundläggande fri- och
rättigheterna.
Övergreppen på det sistnämnda området har inte bara
riktats mot misstänkta terrorister och “utlänningar”.
Med vad som närmast kan liknas vid skräckpropaganda
har man också lyckats införa regler som i förlängningen
utgör ett hot mot det fria och öppna samhälle som
mänskligheten bör eftersträva.
Mot denna bakgrund är det viktigt att stå upp till
försvar för folkrätten och de normer som utvecklats till
skydd för de mänskliga rättigheterna. Här förtjänar särskilt att nämnas FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs av generalförsamlingen
den 10 december 1948. När vi i år firar dess 60-årsjubileum har vi anledning att begrunda att den antogs mot
bakgrund av erfarenheterna från två världskrig.
Betydelsen av denna förklaring, som numera får anses
gälla med sedvanerättens imperativ, kan inte nog framhållas. Bland annat har den tjänat som inspirationskälla
vid utformningen av gällande internationella konventioner om mänskliga rättigheter och som förebild för
de regler om grundläggande fri- och rättigheter som
numera finns i nästan alla nationella konstitutioner, i
vart fall i länder som är demokratiskt styrda.
Den demokratiska rättsstaten är en nödvändig förutsättning för internationell fred och säkerhet. Vad det ytterst handlar om är att åstadkomma ett system som gör
det möjligt för världens länder att utvecklas så att alla
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människor kan få leva i fred och under värdiga former.
Det är därför naturligt att rättsstatsfrågor och frågor
om mänskliga rättigheter efter det kalla krigets slut
kommit upp på säkerhetsrådets dagordning. Man har
kommit till insikt om att en förutsättning för att en av
rådet sanktionerad fredsoperation skall få ett varaktigt
resultat är att man vid sidan av den militära insatsen
också bistår med att bygga upp en civil administration
som kan ta vid när operationen avslutas.
På senare tid har också klimatet och miljöfrågorna
kommit i förgrunden i diskussionen om internationell
fred och säkerhet. Vid utformningen av de så kallade
millenniemålen noterade man det nära sambandet mellan fattigdom, miljöförstöring och säkerhet.
Uppfattningen att klimatförändringarna orsakas av
mänskliga aktiviteter är nu allmänt vedertagen. Det
skall inte förnekas att kritiska röster höjs mot denna
inställning, men för den som under några år följt debatten på området kom de slutsatser som FN:s klimatpanel
IPCC presenterade förra året knappast som en överraskning.

V

Vad som här särskilt bör observeras är att det finns ett
samband mellan klimatfrågorna och rättsstaten som
kanske inte är alldeles uppenbart för alla.
Ett återkommande inslag i klimatdiskussionen är
behovet av gemensamma standarder. Särskilt från företrädare för näringslivet hörs ofta att det behövs regler
som alla har att rätta sig efter. Som exempel nämns
koldioxiden. Om det inte finns ett globalt regelverk som
klart anger normerna för tillåtna utsläpp, har företagen
inte möjlighet att konkurrera på lika villkor.
När det gäller koldioxiden är parterna till FN:s
konvention om klimatförändring (UNFCCC) inriktade
på att få fram en reglering som kan ersätta Kyotoprotokollet, som tyvärr inte fick den effekt man hoppats på. I
december förra året antog de en handlingsplan för detta
arbete – the Bali Action Plan. Siktet är inställt på ett väl
underbyggt förslag till nästa stora miljömöte som kom-

J

Jag har också tagit upp saken i ett brev till statsministern. Regeringen är naturligtvis väl medveten om den;
glädjande nog har biståndspolitiken nu en klar inriktning på det rättsliga området. Men min förhoppning
är att Sverige skall medverka till att sambandet mellan
rättsstatsfrågorna och arbetet på miljöområdet diskuteras grundligt i första hand inom EU-kretsen så att ett
gemensamt och kraftfullt agerande från EU-ländernas
sida kan bidra till att det arbete som måste genomföras
blir effektivt.
Det är också angeläget att Advokatsamfundets medlemmar, särskilt de som ägnar sig åt näringslivs- och
miljöfrågor, noga följer utvecklingen på detta område,
och att de är medvetna om sambandet mellan miljöfrågorna och behovet av ett fungerande rättssystem som
vilar på demokratins grund.
När det gäller näringslivet kan de flesta företag bidra
för att skydda miljön – inte bara med fokus på det
tekniska området. Företagen har en unik möjlighet att
påverka de länder där de är verksamma också på det

rättsliga området. Detta kan med fördel ske inom ramen
för The Global Compact, initierad av FN:s tidigare
generalsekreterare Kofi Annan, och näringslivets eget
initiativ på området Corporate Social Responsibility.
Att förutsäga klimatförändringarnas effekter är inte
lätt. Det sägs att vi under de närmaste hundra åren
kommer att få erfara en betydande höjning av havsnivån. De allvarligaste yttringarna av en sådan nivåhöjning
kommer att inträffa i låglänta och tättbefolkade länder.
Samtidigt förväntas världens befolkning öka dramatiskt – enligt FN:s befolkningsenhet från nuvarande 6,7
miljarder till 9,2 miljarder omkring år 2050. Slår dessa
förutsägelser in, blir konsekvenserna allvarliga.

M

Mot denna bakgrund kan man nog utan överdrift
påstå att mänskligheten står inför sin största utmaning
någonsin. Här fordras insatser på många områden.
Men man måste ha klart för sig att beredskapen på det
rättsliga området är av avgörande betydelse för att dessa
insatser skall lyckas. Om vi inte står väl rustade också på
det rättsliga området, är risken stor att nya och ytterst
farliga konflikter blir följden.

Fotnot: En sammanfattning av slutsatserna från FN:s klimatpanel finns på http://www.ipcc.ch/
Hans Corells artikel “The right climate for the rule of law”
finns att läsa under “Selected Material” på http://www.havc.se

hans corell
Ambassadör,
tidigare undergeneralsekreterare
och rättschef i FN

Foto: Eskinder Debebe

mer att äga rum i Köpenhamn i december 2009, då för
övrigt Sverige är ordförande i EU.
I handlingsplanen ägnas mycket uppmärksamhet åt
frågan hur man på olika sätt kan bistå utvecklingsländerna. Tanken är att bistånd skall lämnas bland annat
genom överföring av teknologi och finansiella resurser.
Samtidigt blir det nödvändigt att på det globala planet
förhandla fram regler för att skydda miljön – regler som
sedan måste införas och övervakas på det nationella
planet.
Dessa två element i planen lär knappast få önskad
effekt, om inte det finansiella biståndet kombineras med
ett målmedvetet bistånd också på det rättsliga området.
I en artikel i International Bar News för några veckor
sedan uppmärksammade jag medlemmarna i International Bar Association på denna koppling och anförde
den som ett ytterligare skäl för att IBA skall fördjupa sitt
engagemang för rättsstatsfrågorna.
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Den moderna
rättegången
i startgroparna
Den första november i år genomförs den största reformen
av processen i allmän domstol sedan ”nya” rättegångsbalken
1948. Alla förhör i tingsrätterna ska då börja spelas in med
ljud och bild, inspelningar som sedan ska kunna användas
i högre instans i stället för att höra vittnen på nytt.

”E

n modernare rättegång” är ett jättelikt teknik- och utbildningsprojekt. Lite i skymundan av tekniken förändras processen också
på andra sätt. Bland annat införs krav på
prövningstillstånd i alla tvistemål, familjemål och domstolsärenden (även i familjemål enligt proposition som
ska antas av riksdagen före hösten), nya bevisregler och
krav på tidsplaner för målens handläggning. Ökad effektivitet och en tydligare tyngdpunkt på första instans
är målen.
Tidskriften Advokaten har talat med advokater, domare, utredare och ansvariga för projektet om vad förändringarna egentligen innebär.
Det var 2005 som riksdagen fattade beslutet att reformera och modernisera processen i de allmänna domstolarna. Åratal av diskussioner och utredningar, som tog
sin början med Hovrättsprocessutredningen 1995 och
fortsatte med 1999 års rättegångsutredning tog juridisk
form. I botten låg problemen i hovrätterna med stor
arbetsbelastning och problem att hinna med. Reformen
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ska konkret tydliggöra att tyngdpunkten i processen ligger i första instans, i tingsrätten.
Videoupptagningarna, som är belagda med sekretess,
kommer sedan att användas om ett mål överklagas. I
de flesta fall kommer de troligen att ersätta de raspiga
kassettinspelningar som hovrätterna hittills fått lyssna
på. Men det ska också bli svårare att få kalla till nya
förhör i hovrätten, eftersom filmerna i många fall ersätter omförhör. På det viset ska vittnen och målsägande
slippa berätta sin historia flera gånger, och hovrätten
kan avgöra målet på samma berättelse som tingsrätten.
För att ytterligare betona tingsrättens vikt i processen
införs prövningstillstånd i hovrätten för alla tvistemål
(och familjemål, om den lagda propositionen antas av
riksdagen).
Sedan december 2007 har åtta domstolar testat den
nya teknik som ska möjliggöra reformen.
– För mig var detta från början framför allt ett teknikprojekt. Men med tiden har det blivit mer ett rättssäkerhetsprojekt. Hovrätten använder våra inspelningar,

Kamerorna är diskreta och har under försöksperioden
inte uppfattats som störande av vittnena.

och det innebär att de har samma berättelse som vi när
vi fällde vårt avgörande. Minnet blir ju sämre med tiden,
och jag tror att hovrätterna får ett bättre material nu att
avgöra målen på än vad de haft tidigare, sammanfattar
lagmannen i Eksjö tingsrätt Charlotte Brokelind sina
erfarenheter från testperioden.
Men reformen väcker också frågor.
– Det är bra att man får fokus på tingsrätten under
förutsättning att man ser till att tingsrätterna har tillräckliga resurser för att skriva välmotiverade domar.
Men jag har inte sett några tecken på att man tillför
några resurser till tingsrätterna. Och där kan jag idag
uppleva att det är väldigt pressat, och att det ibland dyker upp domar som inte är så välmotiverade som man
skulle kunna önska, säger advokat Bengt Ivarsson.
sista varven
Domstolsverkets projekt för att göra reformen möjlig
beräknas kosta 275 miljoner kronor under fyra år. Av
detta läggs 200 miljoner på investeringar i ny teknik,

kameror, datorer och annat ute
på domstolarna. Ungefär 450
salar vid landets 60 allmänna
domstolar ska utrustas med den
nya tekniken.
Av de återstående 75 miljonerna går 80 procent till utbildning av domstolarnas personal.
För mig var detta från början
Totalt ska 3200 anställda inom
framför allt ett teknikprojekt. Men
domstolarna utbildas.
Just nu dras det kablar och
med tiden har det blivit mer ett
monteras det kameror vid
rättssäkerhetsprojekt.
många av landets domstolar.
Charlotte Brokelind, lagman
Projektet En modernare rättegång spurtar för att hinna klart
med alla installationer, utbildning och test till den första
november.
– Vi följer tidsplanen, säger Thomas Johansson, projektledare för En modernare rättegång (EMR).
– Det är viktigt att allt finns på plats den 31 augusti
ADVOKATEN NR 5 • 2008
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en modernare rättegång

för att domstolarna ska hinna göra handhavandekontroller och ha sina lokala utbildningar. Vi har inga direkta
marginaler, det är ett tajt schema, förklarar Thomas Johansson, som beskriver de närmaste månaderna som de
sista varven på ett 10 000-meterslopp.
testar tekniken
Såväl tekniken som utbildningen har testats och finslipats inom den testverksamhet som pågått ett drygt
halvår nu vid sju tingsrätter och Göta hovrätt.
Domstolsverkets utvärderingar visar att tekniken
överlag får godkänt av rättens aktörer. Lagmannen
Charlotte Brokelind är mycket positiv till den digitala
ljud- och bildupptagningen.
– För det första stör det förhandlingen mindre, för det
andra är det mycket effektivare för tingsrättens personal
som slipper hålla på med bandhantering, berättar hon.
Även advokaterna berömmer tekniken.
– Jag kände mig ganska teknikfientlig just när jag fick
höra om reformen. Efter hand har jag blivit mer positiv.
Jag tycker att det fungerar så pass bra att det kan finnas
ett värde i det, säger advokat Anders Berggren i Jönköping, som medverkat vid många videofilmade förhör
under testverksamheten.
Inte minst har de digitala
ljudupptagningarna, som parterna vid behov kan få ut på en
cd-skiva, underlättat advokaternas vardag. Betydligt bättre
ljudkvalitet än kassettbanden
och enkelt att hantera.
barnsjukdomar
Men visst har det funnits barnsjukdomar i systemen. Under
perioden december till och
med februari innehöll cirka tio
procent av inspelningarna i testdomstolarna någon typ
av fel. En del av felen har orsakats av brister i programvaran, medan andra fel har berott på felaktig hantering.
En svart skärm visade sig till exempel ofta bero på sladdarna.
– Det visade sig att vi hade alltför lättåtkomliga kablar
som man ibland råkade peta ur, förklarar Maria Svärd,
EMR:s delprojektledare för Införande och Förvaltning.
Andra vanliga problem har varit att bilden ”frusit”
mitt i inspelningen, och att ljud och bild varit dåligt
synkroniserade när man spelat upp upptagningarna.
Teknikerna har fått uppdatera systemen för att komma
till rätta med detta. I mars var andelen inspelningar som
gick fel nere på två procent.
Utvärderingar visar att kvaliteten på ljud- och bildupptagningarna också varierat i olika salar. Inom projektet
EMR har man fått lägga ganska mycket tid på att ändra
ljusförhållanden med belysning eller fördunkling.
– Vi planerar nu för handhavandekontroller i de 400
salar som återstår, säger Maria Svärd.
Inför starten av testverksamheten var många oroliga

Vi har inga direkta marginaler,
det är ett tajt schema.
Thomas Johansson, projektledare
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Projektet beräknas kosta 275 miljoner kronor under fyra år.

för att vittnen, målsägande och tilltalade skulle reagera
negativt på att bli filmade. Men reaktionerna har varit
mycket få.
– Jag trodde att det skulle vara fler som blev nervösa
över att bli filmade. Det har förvånat mig att det gått
så pass bra. Nästan ingen har reagerat, säger advokat
Bengt Ivarsson.
Domarna Charlotte Brokelind och Kathrin Flossing
har samma erfarenhet. De upplyser om att förhören
tas upp på bild, men reaktionerna har varit mycket få
på detta.
Brottmålsadvokaten Lena Blixt i Örebro tror att eventuell oro över filmningen är liten i jämförelse med den
allmänna anspänningen över att befinna sig i domstolen.
Syftet med att filma förhören i tingsrätten är att vittnen i mycket mindre utsträckning än idag ska behöva
förhöras igen om målet överklagas. Och det är positivt,
anser både advokater och domare.

Foto: patrik svedberg

Bakgrund/
En modernare rättegång
Riksdagen fattade i juni 2005 beslut om
en processreform (prop 2004/05:131,
betänkande 20054/05:JUU29). Reformen
träder i kraft den 1 november 2008. Sedan
december 2007 pågår en testverksamhet
vid Göta hovrätt samt vid tingsrätterna
i Örebro, Linköping, Norrköping, Eksjö,
Jönköping, Kalmar och Växjö.

De viktigaste förändringarna
• Förhör i tingsrätten dokumenteras med
ljud- och bildupptagning. I hovrätten ska
sedan i första hand inspelningen användas i stället för att kalla vittnena igen.
• Försöket med telefon- och videokonferens permanentas.
• Större möjligheter till bevisupptagning
utanför rättegången (förhör som spelas
upp eller presenteras)
• Ökade möjligheter att åberopa skriftliga
vittnesutsagor
• Ökade möjligheter att avgöra tvistemål
utan huvudförhandling
• Tidsplan för målets handläggning ska
upprättas
• Prövningstillstånd i hovrätten för alla
tvistemål och domstolsärenden (även
i familjemål enligt proposition som ska
antas av riksdagen före hösten).

Reformen bygger i huvudsak
på olika utredningar

– För de flesta vanliga människor innebär det en stor anspänning att komma till en domstol
som vittne eller målsägande.
Kan man undvika det är det en
väldig fördel, säger lagmannen
Charlotte Brokelind.
Hovrättspresidenten Kathrin
Flossing tycker att det är den
Vi planerar nu för handhavande
allra största vinsten med reforkontroller i de 400 salar som
men, att påfrestningarna på dem
återstår.
som hörs minskar.
Maria Svärd, delprojektledare
Med reformen förändras
framför allt förhandlingen i
hovrätterna, genom att rätten
oftare får se bildupptagningar i stället för ett levande
vittne.
– Rättegången i hovrätten riskerar att bli fruktansvärt
tråkig, kanske hanteras mer slentrianmässigt och tappa

• Prövningstillståndsdelen på Hovrättsprocessutredningen (Ett reformerat
hovrättsförfarande, SOU 1995:124)
• Avsnitten om videokonferens och
ljud- och bildupptagning på 1999 års
rättegångsutredning (En modernare
rättegång, SOU 2001:103)
• DS 2001:136 Hovrättsprocessen
i framtiden

Fakta
Projektet En modernare rättegång, EMR,
omfattar ungefär 180 000 timmar fördelade på 2 000 aktiviteter. Den nya tekniken
innebär att domstolarna i sitt system Vera
kan lagra upp till 50 TB, vilket motsvarar
20 000 miljoner A4-ark med text.
Till och med 30 april 2008 hade 13 263
videoinspelningar gjorts.
3200 anställda inom domstolarna ska
utbildas. Detta görs med hjälp av fyra
centrala lärare, som i sin tur utbildar 185
lokala lärare och teknikansvariga från domstolarna. Dessa ska sedan föra kunskapen
vidare vid domstolarna.
ADVOKATEN NR 5 • 2008
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en modernare rättegång

Foto: ulrika brandberg

Kameror, projektorer
och datorskärmar.
Det blir mycket
teknik i den moderna
rättegången. Char
lotte Brokelind och
informatören Emma
Lindström i testsalen
Framtiden.

sin nerv, kommenterar advokat
eller videoförhör, men annars
Lena Blixt.
får man ju ta om och kalla den
Men videoupptagningarna
personen, säger Flossing.
kommer inte alltid att räcka som
En annan del av processunderlag i hovrätten. Omstänreformen är att det kommer
digheter kan förändras, uppgifatt krävas prövningstillstånd
Jag kände mig ganska teknikter ändras eller tillkomma. Även
i hovrätten för alla tvistemål,
efter den första november kan
domstolsärenden, och troligen
fientlig just när jag fick höra om
parterna därför kalla vittnen och
även familjemål. Utredaren
reformen. Efter hand har jag blivit
(Ett reformerat hovrättsförfahålla förhör. De måste dock momer positiv.
rande, SOU 1995:124) ville gå
tivera varför.
Anders Berggren, advokat
ännu längre och införa pröv– Jag tror att man kommer att
ningstillstånd också för brottvara ganska generös med att tillmål, men regeringen valde en
låta omförhör till en början men
mjukare linje.
sedan strama upp det efterhand. Det är den bild jag har
fått när jag talat med företrädare för Göta hovrätt, säger
– Jag tycker att det i grunden är bra med prövningsadvokat Bengt Ivarsson.
tillstånd, av den anledningen att då blir hovrätten en
överprövningsinstans, inte en omprövningsinstans. Om
tungt ansvar
man bedömer att målet är rätt och riktigt kan man lägga
Hovrättspresidenten Kathrin Flossing förklarar vad som
det till handlingarna och i stället lägga kraft och resurser
gäller för förhör i hovrätten.
på de mål där det verkligen behöver prövas, säger hov– Det vilar ett tungt ansvar på parterna att motivera
rättspresident Kathrin Flossing.
varför det behövs. Tittar man på förarbetena ser man att
Advokatsamfundet riktade, liksom många andra tunga
det krävs oklara uppgifter, att det tillkommit ny bevisremissinstanser, kraftig kritik mot förslaget om ett gening eller nya omständigheter som föranleder ytterligare
nerellt prövningstillstånd. Advokat Bengt Ivarsson, som
frågor. Bara att ett vittne varit svävande i tingsrätten ska
också sitter i samfundets huvudstyrelse, har sina reservationer också nu.
inte vara tillräckligt för ett nytt förhör. Man ska komma
ihåg att reformen syftar till att minska påfrestningarna
– Det är bra att man har fokus i första instans, och
för dem som hörs i rätten, genom att de bara behöver
jag tycker att det är rimligt att man inte får komma drakomma till domstolen en gång.
gande med en massa nytt i hovrätten. Men jag tycker
Hon pekar dock på ett problem som kan uppkominte det är rimligt att det ska vara prövningstillstånd i
ma:
alla enskilda mål, säger han, och fortsätter:
– En fråga är ju också om det under förhandlingen
– Är det så att man inte har tid att hantera målen på
kommer fram behov av att ställa kompletterande fråett bra sätt i tingsrätterna, då ser jag det som ett rättsgor, eller omförhör, i någon del som man inte förutsett
säkerhetsproblem. Jag tror också att det kommer att leda
till att ännu fler av de stora affärstvisterna oftare hamnar
i förväg. Det kan ju kanske ibland lösas med ett telefoni skiljeförfarande än i domstol.
Hans advokatkollega Anders Berggren i Jönköping
håller med:
– Jag tycker att det skapar en osäkerhet. Det är viktigt
att man kan få en prövning i åtminstone två instanser,
säger han och ser det som en ren besparingsåtgärd.
blir det effektivt?
Advokat Robin Oldenstam i Göteborg arbetar med tvister. Men han är inte särskilt bekymrad över de ändrade
reglerna om prövningstillstånd.
– Redan idag satsar man allt redan i tingsrätten. Det
är för stora risker och kostnader förenade med rättsliga
förfaranden för att låta frågor anstå till en eventuell
andra omgång i hovrätten. Jag har också fått uppfattningen att reglerna om när det ska beviljas prövningstillstånd är så pass generösa att man sannolikt kan räkna
med att få prövning i hovrätten i flertalet av den typ
av större och mera komplexa tvister som jag arbetar
med. För dem som har en blandad verksamhet med
mindre, enklare tvistemål kan det kanske bli svårare,
säger han.
Däremot är Robin Oldenstam inte övertygad om att
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reglerna om prövningstillstånd totalt sett kommer att
minska arbetsbördan för hovrätterna.
– Utredning och beslut kring frågan om prövningstillstånd tar i sig tid och resurser. Om hovrätten till exempel ska gå igenom delar av den muntliga bevisningen för
att kunna fatta beslut om prövningstillstånd finns risken
att det blir en mindre rättegång i sig, bara för att komma
fram till att man ska hålla en rättegång, säger han.
I övrigt har Oldenstam mest positivt att säga om reformen. Inte minst är han nöjd med uppmjukningen av
muntlighetskravet, som bland annat gör det lättare att
åberopa skriftlig bevisning utan att den behöver läsas
upp i rätten. Det blir mer flexibelt, mer likt ett skiljeförfarande.
mer struktur
Den nya tekniken och den reformerade hovrättsprocessen innebär en
del förändringar
för domstolarnas
personal, inte
minst för protokollförarna som
ska sköta kameror
och ljud via ett
styrsystem. Men
Redan idag satsar man allt redan
hur påverkar det
i tingsrätten. Det är för stora risker
advokaternas
arbetssätt? Lagoch kostnader förenade med
mannen Charlotte
rättsliga förfaranden för att låta
Brokelind tycker
frågor anstå till en eventuell andra
att förändringarna
omgång i hovrätten.
ger anledning att
Robin Oldenstam, advokat
tänka på en sak.
– Tyngdpunkten i rättskipningen, oavsett om det gäller vittnesmål,
frågor eller något annat, den ligger i tingsrätten. Där
ska allt fram, säger hon, och förklarar att även om alla
vet det efterlevs det inte alltid.
– Det är så lätt att få upp mål till hovrätten, och man
märker ibland att advokaterna håller igen lite på krutet
och sparar det till hovrätten, framför allt i tvistemålen,
konstaterar Brokelind.
Advokat Bengt Ivarsson delar uppfattningen att kraven på advokaterna inför tingsrättsförhandlingen ökar.
– Det kommer ju också att finnas krav på tidsplaner
och att saker ska rulla på i ett högre tempo, och det är
bra. Men det ställer också krav på att man innan man
går in med en stämningsansökan har vänt på alla upptänkliga stenar. Det kan vara bra på ett sätt, eftersom det
verkligen tvingar parterna att tänka till, och inte skjuta
från höften.
Men några jätteförändringar tror Ivarsson inte att det
blir. Advokat Anders Berggren är inne på samma linje.
– Det ställer kanske lite högre krav på strukturerade
förhör och att man försöker uttömma ett frågeområde
fullständigt innan man går vidare. Det är ju egentligen
inga nya krav, men det blir ännu viktigare nu för att
behålla hovrättens intresse. n
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bekvämt bilavstånd från Stockholm. Ge konferensen en extra
dimension genom någon av våra spännande aktiviteter, avnjut
sedan en välkomponerad middag med dina kollegor.

www.sjonaramoten.se
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en modernare rättegång

Foto: Jacob forsell

fokus

Rättegångsutredaren K-G Ekeberg.

”Stramare process
ökar rättssäkerheten”
Processreformerna i En modernare rättegång kan ge rättssäkrare,
intressantare och effektivare rättegångar, anser rättegångsutredaren
K-G Ekeberg. Men han sätter frågetecken för om all teknik verkligen
är nödvändig för att nå målet.

M

ed propositionen En modernare rättegång bakade
regeringen ihop två olika
utredningar, Hovrättsprocessutredningen och promemorian (Ds
2001:136) Hovrättsprocessen i framtiden,
som utarbetats inom Justitiedepartementet.
Lagmannen i Norrtälje tingsrätt, K-G Ekeberg stod bakom rättegångsutredningen.
– Det var en grundläggande regelförändring som vi föreslog, och som riksdagen
ställt sig bakom, säger han.
Processen i allmän domstol fick sin form
med rättegångsbalken som trädde i kraft
1948. Muntlighet är en bärande princip.
Allt som parterna vill åberopa måste alltså
framställas i muntlig form under huvudförhandlingen. Det luckras i och med reformen
upp. K-G Ekeberg förklarar:
– Den renodlade muntlighetsprincipen
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hänger kvar från en svunnen tid då det deltog nämndemän i tvistemål, och domstolarna saknade kopieringsmaskiner. Nu, med ny
teknik, är det dags att ändra på formerna.
Förändringen spelar nog inte någon större roll i ett enkelt brottmål.
– Men i komplicerade tvistemål, med
decimetertjocka buntar av inlagor och mål
med många åtalspunkter finns mycket att
vinna, inte minst i underhållningsvärde, säger Ekeberg, och syftar på att domare och
åhörare slipper lyssna på innantilläsning av
alla de inlagor som presenterats.
Även ekobrottmålen menar han kan snabbas upp och bli mer njutbara på det sättet.
Att processen stramas upp och fokuserar
på den muntliga bevisningen innebär också
en förstärkt rättssäkerhet, anser K-G Ekeberg.
– Det är bra om rättegången kan kortas av.

Varje led som inte behöver upprepas muntligt är bra. Rättshjälpen eller rättsskyddet
räcker längre om ombuden kan hänvisa till
inlagor och sammanfattningar i stället för att
muntligt presentera det de redan skrivit.
Även videoupptagningarna av förhören,
en lades fram i hovrättsprocesspromemorian, kan bidra till att stärka rättssäkerheten.
– Idag kan en alldeles korrekt tingsrättsdom bli ändrad för att saker vänds annorlunda i hovrätten. Med videoteknikens
hjälp kan man, så att säga, frysa in förhören
i tingsrätten och tina upp dem lika färska i
hovrätten, säger Ekeberg, som också pekar
på värdet av att målsägande och vittnen kan
slippa genomgå förhör i två instanser.
K-G Ekeberg är trots det lite kluven till
den förestående reformen.
– Det är synd att man inte skilde de båda
reformerna åt tidsmässigt. Om man låtit
vår del av förslagen träda i kraft direkt efter
riksdagsbeslutet hade man vunnit en hel del
erfarenhet och kunnat ta den digitala delen
sedan, säger han.
– Jag skulle för övrigt ha föredragit att
man löst hovrätternas problem med ett
generellt prövningstillstånd redan när den
dåvarande hovrättsprocessutredningen föreslog det 1995. Om man gjort det hade man
nu haft över tio års erfarenheter. Jag är inte
övertygad om att vi behövt denna mängd
av digitala bildupptagningar och lagring av
bilder som försenat reformen så länge.
se riktning för målet
Reformen innebär att advokaterna får se
över sitt arbetssätt, anser K-G Ekeberg.
Med ändringarna av rättegångsbalken öppnas möjligheter för advokater och åklagare
att hålla ett kort inledningsanförande, i övrigt hänvisa till handlingarna och koncentrera sig på förhören och pläderingarna.
– Advokaterna ska tänka på att vara tydliga i de grunder och omständigheter de
åberopar i sina inlagor, säger han och fortsätter:
– De slipper nu att omvandla redan
skrivna inlagor till retorik. Retoriken och
pedagogiken kan i stället koncentreras till
slutpläderingen, säger Ekeberg.
Han råder advokaterna att sätta sig in i
hela målet på ett tidigt stadium och ha en
klar idé om riktningen redan när man börjar
skriftväxlingen i tvistemål.
– Ofoget att sista veckan före huvudförhandlingen ägnas åt skriftväxling och processuellt krypskytte måste stävjas. När målet
serveras i huvudförhandlingen ska aladåben
ha slutat dallra, fastslår K-G Ekeberg. n

Vittnesmål på Youtube
kan fälla systemet
Rättsläget är oklart när det gäller vem som ska få se de inspelade förhören
från tingsrätterna, och i vilken form. Men alla är överens om att några vittnes
mål som sprids på Internet kan skada hela det nya systemet. Utredaren Sigurd
Heuman anser att lagstiftningen behöver förtydligas när det gäller sekretess
och partsinsyn.

Utredaren Sigurd Heuman

Brottmålsadvokaten Lena Blixt

Advokat Bengt Ivarsson

V

ideofilmade förhör vid tingsrätterna ställer frågor om sekretess, säkerhet och partsinsyn på sin spets. Till skillnad
från ljudupptagningarna är de sekretessbelagda. Om de begärs ut ska domstolen göra
en menprövning i varje enskilt fall.
Bildfilerna från inspelade förhör lagras i
Domstolsverkets målhanteringssystem Vera.
Där är de tillgängliga enbart i den domstol
som haft målet. I samband med ett överklagande förs de över till nästa instans tillsammans med domen och alla andra handlingar.
Alla som spelar upp ett förhör får information om att de loggas, och därmed kan spåras. Säkerheten tycks rigorös.
Hur säkra system man än bygger är de
ändå aldrig starkare än de människor som
hanterar dem. Men lagmannen Charlotte
Brokelind är inte särskilt oroad över risken
att anställda i domstolarna skulle frestas att
sälja eller kanske hotas att lämna ut de sekretessbelagda bilderna till obehöriga.
– Vi är vana vid att hantera känsligt material, till exempel uppgifter om icke givna
domar, som är hemliga fram till att dom
meddelats, säger hon.
fler filmer riskerar att spridas
Trots sekretessen ligger dock redan ett
förhör på internet. Under våren lämnade
Kalmar tingsrätt ut ett videofilmat förhör
i ett tvistemål till en journalist. Journalisten hade fått en fullmakt från den filmade
personen.
– Det här var precis vad vi också diskuterade innan; att personen själv kommer och
begär ut sitt eget förhör. Då är det svårt att
påstå att den här personen lider men, säger
hovrättspresident Kathrin Flossing.
Advokat Bengt Ivarsson befarar att fler
inspelningar riskerar att spridas den vägen.
– Mindre nogräknade personer kan ju
skaffa sig en fullmakt, och kanske betala för

att få tillgång till materialet. Jag kan tänka
mig att det finns vittnen som kan sälja bilderna för att få pengar, säger han.
Hittills har advokater och domare i testdomstolarna mött mycket få reaktioner inför
filmkamerorna. De personer som förhörts
tycks antingen inte reflektera så mycket över
själva kameran, eller så litar de helt enkelt på
att videoupptagningarna inte kommer att
missbrukas. Men det kan snabbt ändras om
ett känsligt vittnesmål i något uppmärksammat mål läggs ut på internet eller visas i tv,
menar advokater och domare.
– Jag tror att människor kan bli mycket
mer negativa till att bli filmade om de vet
att detta kan hamna på nätet. Det finns ju
också en fara att vittnesmål redigeras, så att
det inte framställs som i tingsrätten, säger
Bengt Ivarsson.
rykte om spridning skrämmer
Lena Blixt, brottmålsadvokat och måls
ägandebiträde i Örebro befarar att sådan
spridning skapar en känsla av att de som
uppträder i domstolen hamnar på ”nätet”.
Och även om ingen gör det utan att själv ha
lämnat sitt medgivande kan ryktet räcka för
att skrämma många.
– I förlängningen ser jag stora problem.
Det är ibland väldigt svårt att få människor
att vittna och få en målsägande att berätta.
Om det finns minsta risk för att det man berättar i domstolen ska läggas ut på Youtube
kommer det att påverka människors vilja att
ställa upp, säger hon, och påpekar att det
redan nu är svårt att få människor att ställa
upp och vittna i brottmål.
Hon ser också ett annat tänkbart användningsområde för bildfilerna.
– Tidigare har en del tvingats visa domen
för att visa att de inte har ”tjallat”. Nu kan
det bli så att man tvingas begära ut och visa
bilderna.
Även hovrättspresident Kathrin Flossing
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är oroad över följderna av att videoupptagningar sprids.
– Hela systemet bygger på att man spelar in i tingsrätten, så att vittnen och måls
ägande bara ska behöva höras en gång och
att hovrätten får ta del av vittnets berättelse
från tingsrätten, alltså kortare tid efter den
händelse man berättar om. För att det ska
fungera krävs att alla ställer upp, säger
hon.
partsinsyn
Sekretessen gäller, liksom den övriga bevisningen, inte för parterna i ett mål. Reglerna om partsinsyn ger rätt att ta del av det
material, däribland inspelningar, som finns
i målet. Samtidigt betonade man redan i förarbetena till den nya lagstiftningen att domstolarna måste vara mycket försiktiga med
att lämna ut bilder, eftersom de så lätt kan
spridas. Göta hovrätt har hittills avgjort tre
mål om utlämnande av bildupptagningar.
– När det gäller partsinsynen har hovrätten kommit fram till de slutsatser som finns
i propositionen, nämligen att man givetvis
får ut en kopia på ljudet, men bilden får man
komma till hovrättens lokaler och titta på,
säger hovrättspresident Kathrin Flossing.
Advokat Bengt Ivarsson har drivit ett av
dessa mål och överklagat beslutet till Högsta domstolen. Hans klient sitter häktad och
kan inte ta sig till domstolen för att titta på
vittnesförhören från tingsrätten. Göta hovrätt sa nej till att lämna ut inspelningarna
Uppspelning i testsalen
Framtiden. Två dukar rullas
ner, belysningen dämpas
i salen och projektorn
värms upp. Förhöret lad
das ner med hjälp av Vera.
Att ladda ner ett förhör
i sin helhet tar ungefär
10 procent av tiden som
videon omfattar.
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med vittnesförhör, medan ljudfilerna lämnades ut. Däremot biföll hovrätten begäran
om att få ut bildupptagningen av förhöret
med den egna klienten. HD avvisade överklagandet och sa att hovrättens beslut om
utlämnande får överklagas endast i samband
med överklagande av hovrättens dom eller
slutliga beslut.*
– Det här innebär att vi får leva i ovisshet
ett tag till. Jag hoppas att HD relativt snart
skall ta ställning i själva sakfrågan, säger
Bengt Ivarsson.
Att videoupptagningarna bara finns tillgängliga på den domstol som gjort dem, och
på hovrätten när man överklagat, kan också
få lite opraktiska konsekvenser.
– Om jag varit uppe och haft en förhandling i Umeå och vill titta på bildupptagningen, måste jag åka till Umeå för att göra det.
Det är inte så jättepraktiskt och inte kostnadseffektivt. Då önskar man att jag i stället
kunde ta mig till tingsrätten i Linköping och
titta, säger advokat Bengt Ivarsson.
Enligt Charlotte Driving, ansvarig för juridik och säkerhet i projektet EMR är detta
något man funderar på men inte löst än.
utreder partsinsynen
Just partsinsynen i förhållande till bland
annat videoinspelningar är en fråga som
lagmannen Sigurd Heuman utreder. Utredningen ska enligt direktivet vara avslutad i
höst, men har försenats.
– Vi har sagt att vi blir färdiga tidigast

strax efter årsskiftet. Det beror på om vi får
tilläggsuppdrag, berättar Heuman.
Han tycker att lagstiftningen idag är oklar
när det gäller partsinsynen för videoinspelningar.
– Vår uppfattning är att parten har rätt
att ta del av sådana här upptagningar. Men
att parten har rätt att göra det innebär inte,
som vi ser det, att parten har rätt att få ut en
kopia. Vi ska försöka klargöra det i lagstiftningen, säger han.
Han kan dock för framtiden tänka sig undantag i vissa situationer, att inspelningar
lämnas ut med förbehåll till parter om att
parten inte får sprida dem vidare eller ta kopior, och att inspelningen ska lämnas tillbaka
efter några dagar. Förbehållsvarianten ska
dock bara användas när man är så säker man
kan vara på att det iakttas. Sigurd Heumans
utredningsuppdrag omfattar inte frågan om
att lämna ut videoupptagningar till andra än
parter när den inspelade samtyckt till det.
Reglerna är tydliga och syftar till att skydda
den som filmats, säger Heuman.
– Om den personen som spelats in samtycker till att det lämnas ut, har man nog
inget annat att göra än att lämna ut den
kopian. Det kommer naturligtvis att hända.
Vissa befarar att vittnen kanske kommer att
hotas att lämna sitt samtycke, och att en del
personer får betalt för samtycket. Jag tror
kanske inte att man ska överdriva de farhågorna, men man får se hur det går framöver,
säger han. n
* HD Mål nr Ö 2264-08
Foto: patrik svedberg
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Vittnesmål på video mindre trovärdigt
En levande människa framför dig

Fakta/Studien

upplevs som mer trovärdig än samma
person på video. Det visar en ny
avhandling i psykologi.
Forskaren Sara Landström tycker
att det finns en del att tänka på när
reformen En modernare rättegång
genomförs.

S

ara Landström är verksam vid
psykologiska institutionen vid
Göteborgs universitet. Hon har i
sin avhandling studerat hur olika
presentationsformer påverkar uppfattningen
av vittnet, förmågan att avslöja om någon
ljuger och minnet av det man hört
Resultatet av Landströms studier är, kort
uttryckt, att presentationsformen spelar
roll. Den påverkar åhörarnas uppfattning
om vittnets utsagor och person och hur väl
man minns vittnesmålet. Ett levande vittne
framför dig uppfattas som mer trovärdigt än
vittnet man ser på video. På samma sätt mindes personerna som deltog i studierna innehållet i vittnesmålen bättre när de framlagts
av en person i samma rum. Däremot spelade
presentationsformen ingen roll för hur väl
man kunde genomskåda lögner. Tidigare
forskning har också visat att det är mycket
svårt att se när en person ljuger. I de flesta
fall får människor helt enkelt gissa.
Sara Landström tror att det finns en insikt om att presentationsformatet spelar roll,
på något plan. Det märks inte minst av den
stora betydelse man fäst vid muntlighetsprincipen i svensk rätt.
– Men jag tror inte att man riktigt tänker på hur stor roll det spelar med tekniken. Det märks på att man både i Sverige
och utomlands varit väldigt snabb på att ta

Forskaren Sara Landström

till sig ny teknik i domstolarna, säger Sara
Landström.
går för snabbt
– Den största risken är att en part systematiskt kan komma att gynnas av presentationsformen, medan en annan part
missgynnas. Om en part nyttjar den här
effekten och ser till att vittnen hörs personligen är det en fara, påpekar Landström.
– Om alla hanteras lika, så att det bara
blir videoinspelningar i hovrätten, då behandlas man i alla fall lika. Men så kommer
det inte att bli. Vissa hörs igen, fortsätter
hon.
Sara Landström är noga med att understryka att hon inte tar ställning till teknikreformen i sig. Det kan naturligtvis finnas

Sara Landströms avhandling omfattar
fyra studier. Den första fokuserade på
vuxna personers upplevelse av en vuxens
vittnesmål i olika former (”live”och
videoinspelning). Den andra omfattar
vuxnas reaktioner på barns vittnesmål i
olika former. Studie tre behandlade vuxnas upplevelse av barns vittnesmål ”live”,
via videokonferens och videoinspelning.
Studie fyra, slutligen, handlar om hur
kameravinkel, fokus och olika former
av klippning av filmen påverkar vuxnas
bedömning av barns vittnesmål.
Landström, S. (2008). /CCTV,/ /Live
and Videotapes: How Presentation
Mode Affects the Evaluation of Witnesses. /Opublicerad doktorsavhandling.
Psykologiska institutionen, Göteborgs
Universitet.

goda skäl att genomföra reformen trots de
problem hennes forskning pekar på. Det kan
handla om att vittnen och målsägande slipper pressen av att återvända till domstolen
ytterligare en gång, eller att barn som videofilmas blir mindre nervösa och skrämda
av det än av att stå inför domstolen. Sådana
avvägningar är naturligtvis nödvändiga att
göra.
– Men jag skulle säga att det går lite för
snabbt, man tar lite för lätt på tekniken.
Man borde ställa sig frågan ”när vi nu har
tekniken, kan vi använda den?”, säger Sara
Landström.
En modernare rättegång beskrivs ofta
som en rättssäkerhetsreform, eftersom överinstanserna får ta ställning till exakt samma
material som tingsrätten dömt utifrån.
ADVOKATEN NR 5 • 2008
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Men riktigt så enkelt är det inte enligt Sara
Landström.
– Man kan inte riktigt säga att det är
samma material, för när man spelar in någonting får det en konsekvens. Den direkta
upplevelsen i tingsrätten går förlorad i hovrätten, och då kan man inte säga att det är
samma sak, påpekar Landström, som önskar
att lagstiftarna åtminstone tagit ställning till
detta dilemma.
Dessutom, skriver Landström i sin av-

Kommentarer
”En sak man aldrig kan lösa
med videotekniken är att
ibland när någon berättar
kan det vara intressant att
se hur omgivningen reagerar.
Hur reagerar målsäganden,
hur reagerar den tilltalade på
något ett vittne säger? Om
man sedan själv tycker att
klienten är väldigt trovärdig
och man vill förstärka det
intrycket, ja då är det möjligt

handling, kan vittnen som tillkommer eller
förhörs på nytt i hovrätten göra ett starkare
intryck på rätten än de videoupptagningar
som spelas upp.
– Utifrån forskningen kan det bli så att
tingsrätten är mer välvilligt inställd, och
hovrätten som ser allt på video blir mer kritisk. Hur påverkar det ändringsfrekvensen?
Det kan få effekt, men det får man se när
man utvärderar reformen, sammanfattar
Sara Landström, som hoppas på en ordent-

att man motiverar att man
ska få ställa kompletterande
frågor. Av taktiska skäl kanske
man underlåter att ställa
vissa frågor i tingsrätten för
att kunna ställa dem i hovrätten.”
Bengt Ivarsson
advokat, Norrköping
”Slutsatsen stämmer med
mina erfarenheter. Det där är
ju ett övervägande man redan
idag gör med till exempel te-

lig utvärdering några år efter genomförandet av En modernare rättegång.
råd till advokater
Sara Landströms råd till advokaterna är att
vara uppmärksamma på de effekter presentationsformen kan få.
– Det har betydelse hur du presenterar
din klient. Fall inte offer för tekniken, utan
hör vittnena igen om det behövs, säger
hon. n

lefonförhör. Om man har ett
bra vittne, som är lugnt och
pedagogiskt, då vill man få dit
den personen. Man får komma
ihåg att dömande inte är
någon exakt vetenskap. Inte
minst värderingen av muntlig
bevisning sker till viss del
intuitivt.” Robin Oldenstam
advokat, Göteborg
”Vi är medvetna om slutsatserna i avhandlingen, och det

är viktigt, även om det också
finns forskning som pekar i
annan riktning. Men man ska
också komma ihåg att under
en rättegång spelas alla in,
och på det viset är alla likabehandlade. Under försöket
har vi också varit väldigt
observanta på att alla spelas
in likadant, i samma format,
så att man ser händerna och
uppåt.”
Kathrin Flossing
Hovrättspresident i Göta hovrätt

Hos oss lämnar du tryggt
bolag för snabbavveckling
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. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet som kommer
dig till nytta när du behöver hjälp med att avveckla bolag.
Så är du en aningen skeptisk inför att våga prova en ny
samarbetspartner? Var inte det - för oss kan du lita på.

För mer info besök www.stiftarna.com

Aningen skeptisk?
BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX 12086 402 41 GÖTEBORG TEL 031-704 10 50 FAX 031-14 84 10
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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.

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.

debatt

Grupptalan – en svensk tiger!

det är kanske inte så många processer.
Det är bra. Möjligheten att processa är
viktigare än processerna. Och det handlar
redan om många personer. Enbart i
Skandia ingick mer än en miljon livsparare i gruppen innan saken gick över i
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DEBATTÖR
ett skiljeförfarande. Övriga
är ingenting särskilt med
per henrik lindblom
grupper omfattar många tudet. Effekterna är ändå
Professor emeritus
sen medborgare. I rättsfallet
avsevärda.
i processrätt vid Uppsala
Arlanda har 7 000 av 20 000
Den preventiva effekten
universitet.
identifierade gruppmedlemav lagen om grupprätmar anmält att de vill omfattegång är för många en
tas av rättegången.
trosfråga. Själv är jag
Få rättegångar, många
övertygad om att reell och
berörda. Maximal effekt för
jämlik access to justice, att
minimal insats. Det är också
ett rättsskyddsvakuum fylls
bra. Många fler än så berörs
ut, påverkar beteendet på
inte av vanliga civilprocestill exempel konsument-,
ser – som ändå totalt kostar
konkurrens- och miljöväldigt mycket mer tid och
området. Även frågor
pengar. Mycket pengar blir
om diskriminering är av
det också om grupptalan
intresse. Om det sedan
får framgång i de nämnda
handlar om moralbildning
tvisterna. Det handlar om
eller ekonomisk avskräckmer än en miljard kronor om Skandia
ning (”cost-internalisation”), därom kan
räknas med; många, många miljoner även
de lärde tvista. Troligen är det både och.
Skandia förutan.
Men sunda affärsmetoder, en fri konkurMen har något kommit ut av dessa
rens, skydd för miljön och så vidare ligger
grupprättegångar? Några har avvisats,
i allas intresse.
flera ligger kvar i domstolarna. Tiden går.
Den processekonomiska effekten är upKO mot Kraftkommission fick, trots påpenbar när alternativet till grupprättegång
stötningar från KO, vänta mer än ett och
är upprepade processer om samma sak.
ett halvt år (!!) enbart i HD innan man
Grupptalan skapar också möjlighet till
äntligen fick beslut om att svaranden vägprejudikatsbildning och rättsutveckling i
rades prövningstillstånd rörande processfrågor som man tidigare inte kunnat ta till
förutsättningarna. Nu fortsätter äntligen
domstol. Vidare ökar möjligheterna till
handläggningen vid Umeå tingsrätt.
lagprövning och annan normkontroll, till
exempel mot EG-rätten (aktuellt i målet
grupptalan har sex funktioner. Den
om spritimport). GrL medverkar dessreparativa effekten är ännu begränsad. Än
utom till att domstolarna kan fungera som
så länge har ingen dom i sak avkunnats. I
en rättspolitisk arena och som forum för
några mål har man nått fram till, eller är
etisk-moralisk diskurs. En viktig drivkraft
på god väg mot, för gruppen gynnsamma
för att gå till domstol är inte sällan moförlikningar, en av dem är godkänd av
ralisk upprördhet över missförhållanden
rätten och fastställd genom dom. Det är
inom näringslivet (till exempel Skandia
bra. Vid grupptalan handlar det ofta om
och Salus Ansvar). Man känner sig kränkt
individuellt oprocessbara anspråk; process
men har inte haft någonstans att vända
enligt småmålsreglerna leder då till förlust
sig. Det handlar om att synliggöra, att
även vid vinst. Men grupptalan kan leda
åstadkomma debatt och rättsutveckling
fram till en förlikning som annars aldrig
även utanför processen ram. Domstolarna
kommit till stånd. På sikt kan det också
och grupptalan har viktiga demokratiska
bli fråga om individuell ersättning till
uppgifter i alla dessa avseenden.
ett stort antal gruppmedlemmar. Class
Oron var alltså obefogad. Missbruk har
actions världen över, liksom ordinära tvisinte förekommit. Investeringsklimatet har
temål, leder ytterst sällan ända fram till
inte påverkats. Den seriösa företagsamdom eller ens till huvudförhandling. Det
heten har inte skadats, snarare skyddats.
Foto: Staffan Claesson
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Pointlex Legala Affärer tar i nummer 2,
2008, upp lagen om grupprättegång
(GrL) till diskussion. Det är bra! Advokat
Martin Wallin, delägare och ansvarig för
processgruppen vid Linklaters i Stockholm, konstaterar att den oro som fanns
när lagen trädde i kraft var ”klart överdriven.” Det har han förvisso rätt i!
Men för drygt tio år sedan tog just den
advokatbyrå Martin Wallin nu företräder,
då med namnet Lagerlöf & Leman, på
sig den för en advokatbyrå kanske inte
så självklara uppgiften att på uppdrag
av näringslivet skapa maximal oro. Man
hävdade att det fanns all anledning att
oroa sig och jobbade hårt på att stoppa ett
lagförslag som siktade till ökad access to
justice, fri konkurrens och en sund marknad. Bland annat hyrde man in företaget
JKL för att lobba bort det amerikanska
”Frankenstein monster” – class actions –
man såg framför sig. Det gick en tid. Det
var inte bra. Men lagen hade sin gång och
har nu fyllt fem år.
Att oron var ”klart överdriven” är sant.
Men det betyder inte att lagen saknar
betydelse. Enligt Wallin har ”såvitt känt
enbart fem processer startats”. Sanningen
är att det handlar om minst det dubbla.
På svarandesidan figurerar: Aer Olympic,
Falck Security AB, NCC AB, Försäkringsaktiebolaget Skandia (jag höll på att skriva
Skandalia), Aftonbladet Nya Medier AB,
Kraftkommission i Sverige AB (numera
Stävrullen Finans AB), TeliaSonera Sverige Aktiebolag, Göteborgs Egna Hem AB,
Järfälla kommun m.fl. (”Stulen barndom”),
Svenska Staten genom JK (den privata
spritimporten) och Luftfartsverket (buller
från Arlanda). Långt framskridna planer
finns för åtminstone tre nya grupprättegångar under 2008. Se till exempel www.
grupptalanmotsalus.se

Vid Juriststämman i Göteborg i december framhöll advokaten Per-Olov Sköld
(Vinges) i sin inledning vid ett seminarium om grupptalan i konkurrensmål:
”Det finns en allmänt utbredd missuppfattning, inte minst i Sverige, att deltagande i grupptalan skulle vara oseriöst
och fult. En annan missuppfattning är
att industrin alltid är på svarandesidan i
grupprättegångar. .... /.... Min uppfattning
är ... att det är hög tid att det svenska
näringslivet och svenska advokater inser
att grupptalan ... rätt använd inte är något
fult utan ett seriöst, framgångsrikt och
kostnadseffektivt sätt att tillvarata rättigheterna för företag som blivit utsatta för
konkurrensbrott eller liknande.”
Grupptalan i klara fall borde – och är
avsedd att – vara mums för advokater.
Även processer drivs kanske bäst av privata initiativ. Men ganska få rättegångar
har det blivit. Några till vore OK. Ännu
har ingen organisationstalan väckts, trots
att GrL tillåter att man startar en liten
organisation den ena dagen och väcker
grupptalan den nästa (givetvis förutsatt
att GrL:s krav på gruppföreträdare är
uppfyllda). Endast en offentlig grupptalan (KO mot Kraftkommission) på fem år
är också mindre än väntat. Men att tio
försök redan gjorts med enskild grupptalan är mer än de flesta, inom och utom
Sverige, trodde. Vid ogillande svarar ju
käranden för rättegångskostnaderna.
Möjligheterna till riskavtal med ombudet
kan vara en bra hjälp (till exempel inget
arvode vid förlust), likaså att stödföreningar kan bildas och att domstolen
ombesörjer och bekostar underrättelser
till gruppmedlemmarna. Men försäkrings-

bolagens sedan mer än tio år starkt (och
obegripligt) negativa attityd till privat
rättsskydd vid grupptalan drar åt andra
hållet.
finansieringen och kostnadsansvaret är
betydelsefulla faktorer för alla inblandade.
Värst är det för käranden, bäst är det
för gruppmedlemmarna. Martin Wallin skriver (tyvärr): ”De som deltar i en
grupptalan löper en viss risk att få svara
för svarandens rättegångskostnader.” Det
är förvisso sant vad gäller käranden – men
endast för denne. Vanliga gruppmedlemmar (de som inte går in som parter) kan
aldrig åläggas något ansvar för svarandens kostnader. En annan sak är att om
käranden och gruppen vinner målet kan
gruppmedlemmarna av de inprocessade
medlen få bidra till extra ombudsarvode
eller sådana ombudskostnader som svaranden inte förmår betala. Det kan dock
aldrig handla om mer än vad gruppmedlemmen vunnit genom rättegången. För
grupptalans framtid är det viktigt att detta
budskap når ut till alla: Vanliga gruppmedlemmar riskerar aldrig att förlora ekonomiskt
på en grupprättegång, hur den än slutar!!
Ty en framtid har grupptalan, det är
jag övertygad om. GrL har väckt stort
intresse utomlands. Reformdiskussionerna har tagit fart världen över, nu
även inom EU-samarbetet. Vi var först i
världen utanför den anglo-amerikanska
rättssfären när vi för fem år sedan, trots
”klart överdriven” oro och hårt motstånd,
införde en fullständig lag om grupptalan.
GrL gäller för alla slags anspråk vid allmän domstol (samt vid skadestånds- och
förbudstalan vid miljödomstol). Alla tre

formerna av grupptalan kan föras. Vid
alla tre kan individuell ersättning yrkas
för alla gruppmedlemmar. Finland följde
efter med en begränsad lag (endast för
KO) i oktober 2007. Danmark och Norge
har fullständiga lagar sedan den 1 januari
i år. Där finns även möjlighet att använda
automatisk grupptillhörighet med rätt till
avhopp (opt out) vid små anspråk. Enligt
GrL tillämpas undantagslöst krav på
anmälan (opt in).
i dagarna lägger en av regeringen särskilt
utsedd utredningsman fram resultatet av
en utvärdering om hur GrL fungerat under sina första fem år. Det skall bli intressant att läsa vad hon anser och föreslår.
Men det finns knappast anledning att vara
orolig för GrL. Vi importerade aldrig
något amerikanskt ”Frankenstein monster”. Vi satsade på en svensk tiger. Den
är samarbetsvillig, men inte tandlös. Den
är fullständig men inte fulländad. Några
tänder bör nog slipas, några plomberas,
så till exempel vad gäller finansieringen,
tidsåtgången, möjligheter till edition och
automatisk grupptillhörighet vid små
anspråk (”opt out-ventil”). Får vi det, då
kanske GrL biter ännu bättre.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrr! n

Fotnot: Per Henrik Lindblom är författare till
boken Grupptalan. En studie av det angloamerikanska class actioninstitutet ur svenskt
perspektiv, Norstedts Juridik 1989 (nytryck
2002). Kommer i höst ut med boken Grupptalan i Sverige. Bakgrund och kommentarer
till lagen om grupprättegång, Norsteds Juridik
2008.

Slutstenen - den S-märkta avvecklingen

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
info@standardbolag.se
www.standardbolag.se

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25
MALMÖ 040-720 20

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
ADVOKATEN NR 5 • 2008

33

debatt

Obducentens och allmänläkarens
skadeståndskrav är inte preskriberat

A

Attunda tingsrätt har i en mellandom
22 april 2008 (T 3798-07) ogillat JK:s
preskriptionsinvändning i det så kallade
styckmordsfallet där två läkare kräver
skadestånd av staten grundat på fel och
försummelser.
En domare skall skipa rätt. Om en
talan, som skulle ha bifallits materiellt,
ogillas på grund av preskription så skipas
inte rätt. Men det är i många fall inte
särskilt upprörande exempelvis när en
lånefordran preskriberas.
Om däremot en person som anser sig
felaktigt dömd i brottmål inte får sin sak
prövad – det må vara i en skadeståndstalan
eller i ett resningsmål – enbart av formella
skäl, är det upprörande och inte värdigt
en rättsstat.
De två läkarnas krav att få upprättelse
har hittills hanterats med en oacceptabel
formalism.
hans ragnemalm, före detta ordförande i
Regeringsrätten har i en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift givit uttryck för
åsikten att läkarna borde ha fått resning
2004 men att det inte gick enligt gällande rätt (FRT nr 1 2006 sid 91-104).
En domare måste ge sig själv mandat att
bortse från ett sådant formellt hinder för
att kunna skipa rätt.

JK Göran Lambertz
undantag från denna huvudDEBATTÖR
har en skyldighet att
regel.
anders frigell,
iaktta objektivitet, när
Tingsrätten utgår sedan från
Advokat
han skall bedöma om
ändamålet med preskriptionsläkarna är berättigade till
regeln. Först konstateras att
ersättning för sina lidanbefriandeintresset (gäldenär
den. Preskriptionsinvändskall inte under obegränsad tid
ningen är, som Attunda
behöva spara bevisning om att
tingsrätt uttrycker det, en
fordringsförhållandet avslutats)
myndighetsåtgärd riktad
inte motiverar preskription,
från staten mot läkarna
när det är fråga om statens
och ett försök att förstöra
skadeståndsansvar på grund av
deras möjlighet att få
felaktig rättstillämpning och
saken materiellt prövad.
bevisvärdering. Inte heller klargörandeDet gäller två människor, som vill ha
intresset (gäldenärens intresse av över
upprättelse. Skall de nekas detta på fortiden beräkningsbara förhållanden) kan
mella grunder?
tillerkännas någon vikt för bedömningen.
Läkarnas ombud professor Anders
Tingsrätten accepterar sedan att
Agells argument i preskriptionsfrågan var
preskriptionsfrågan bör avgöras i analogi
övertygande.
med ersättningsanspråk på grund av
frihetsberövande, som ju är lagreglerat.
mellandomen är övertygande och
Det står inte i strid med gällande rätt att
innehåller en intressant vidareutveckling
preskriptionstiden för skadeståndskrav på
av Agells argumentation.
grund av frihetsberövande börjar löpa när
Domen utgår från huvudregeln att
frihetsberövandet upphör. Det är när det
skadeståndsfordran anses uppkomma när
gäller att avgöra från när preskriptionstiden skadegörande handlingen företas,
den börjar löpa inte någon större skillnad
och preskriptionstiden börjar löpa vid
mellan frihetsberövande och de allvarliga
uppkomsten. När starka skäl för en senaintrång som läkarna utsatts för.
reläggning av preskriptionstidens början
Huvudregeln vid perdurerande delikt
föreligger, ger dock lagen utrymme för
är att skadeståndsfordran preskriberas
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fortlöpande. Tingsrätten säger dock
att preskriptionstiden börjar löpa när
intrånget upphör, då läkarnas ersättningsanspråk grundar sig på kontinuerliga och
sammanhängande förhållanden.
Mellandomen hänvisar därefter till
europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och säger
att preskriptionsinvändningen saknar stöd
i de etiska och moraliska skäl som är själva
grundvalen för reglering av de mänskliga
rättigheterna. Alldeles särskilt betonas
i mellandomen (s.31) att läkarnas enda
möjlighet att försvara sig mot tingsrättens
frikännande domskäl (vilka de ju inte fick
överklaga) är att de kan föra skadeståndstalan mot staten. Resning kan nämligen
inte komma ifråga mot dessa domskäl.
Följaktligen utgör statens preskriptionsinvändning ett oproportionellt ingrepp
i läkarnas möjligheter att få till stånd en

prövning av de påstådda felen och försummelserna av myndigheterna. Detta utgör
enligt tingsrätten inte bara ”ett allvarligt
ingrepp i läkarnas rättssfär” utan också, om
preskriptionsinvändningen skulle godtas,
att staten i realiteten definitivt hindrar
läkarnas försök att visa att de är oskyldiga
till de anklagelser som riktas mot dem.
Dessa domskäl, präglade av stark omsorg
om rättssäkerheten i en rättsstat, utgör
kärnan i tingsrättens intressanta tilläggsresonemang.
Nu kommer läkarnas sak för första
gången efter kammarrättens dom att prövas materiellt.
det svenska rättssystemet har sin Dreyfusaffär, den rättsskandal som det franska
rättssystemet inte heller kunde hantera.
Parallellerna är många men Dreyfusaffären
inträffade för drygt hundra år sedan!

Massmedierna, inklusive Advokaten,
Advokatsamfundet och advokater har en
viktig uppgift när det gäller individens rätt
i ett samhälle. Har vi skött den?
Sensationen att läkarna var misstänkta
basunerades ut via löpsedlar och spaltkilometer med artiklar. Det sålde. Uppmärksamheten om detta hemska brott
och misstankarna mot läkarna skapade de
hjälpsamma vittnen som sedan var orsak
till att läkarna ansågs vara de som styckat
kroppen. Hela denna vittnesbevisning faller genom fundamental utsagopsykologisk
analys, som dock Stockholms tingsrätt,
kammarrätten, Regeringsrätten och JK
inte mäktat med.
Nu när läkarna för sin kamp för upprättelse tiger massmedierna. Det säljer inte.
Attunda tingsrätts intressanta mellandom
omnämns i marginalartiklar. n

Läs mellandomen på www.andersagell.se

Advokatens närvaro vid
huvudförhandlingarna i brottmål

D

Du är offentlig försvarare för en av de tilltalade i
frågan till domare och åklagare. Skulle de acceptera
DEBATTÖR
ett mål med flera tilltalade. Fredag vecka 10 motlöneavdrag för varje ombokad förhandling? Knaproland malm
tar du ett telefonsamtal från domstolen där man
past! Inom övriga tjänstesektorer är det gängse med
Advokat
meddelar att huvudförhandlingen kommer att ta
ersättning vid avbokningar med kort varsel. Så skall
tre dagar i anspråk. Du uppmanas att reservera
det naturligtvis också vara även för advokater.
alla tre dagarna. Huvudförhandlingen skall genomföras tisdag,
Även omedelbarhetsprincipen – en av grundstenarna i den
onsdag och torsdag i vecka 14. På måndag förmiddag i vecka
svenska rättegången – urholkas genom den på senare tid alltmer
14 får du ett nytt telefonsamtal från domstolen. Nu skall du
utbredda trenden att inte kalla samtliga försvarare att närvara
endast inställa dig torsdag eftermiddag. Du inställer dig torsdag
under alla förhandlingsdagar. En brottmålsdom skall ju som
eftermiddag bara för att få höra rättens ordförande säga att man
bekant grundas på allt som förekommit vid huvudförhandlingen.
inte har hunnit gå igenom alla åtalspunkter som var planerade
Tydligen är det inte så viktigt att försvararen ges möjlighet att
att genomföras dagen innan. Ordföranden informerar dig om att
närvara under hela huvudförhandlingen. I vart fall inte på det
åtalspunkterna som gäller din klient kommer att tas upp nästa
allmännas bekostnad. Vill advokaten närvara får han göra det med
måndag förmiddag. Ordföranden tycker att det kan vara skönt
risk för att själv få stå för kostnaderna, enligt vad som uttalats i
med lite ledighet för advokaten. Du lämnar domstolsbyggnaden
några avgöranden den senaste tiden. I mål med flera tilltalade
väl medveten om att du har gått miste om intäkter från tre plamåste samtliga försvarare ges möjlighet att närvara under hela
nerade heldagsförhandlingar, intäkter från flera andra uppdrag
rättegången. Och givetvis på det allmännas bekostnad. Kliensom du har tackat nej till, och nu ska du dessutom försöka boka
ternas möjligheter att få sin sak rättssäkert prövad skall inte vara
om ett klientmöte som du har på måndag förmiddag. Känns
beroende av om advokaten har möjlighet att helt utan eller mot
situationen igen?
en lägre ersättning närvara vid alla förhandlingsdagar.
För klienter, press och den närvarande allmänheten framstår
det är inte rimligt att advokater skall vara de enda av rättens
springandet av aktörer in och ut genom rättssalens dörrar som
aktörer som helt ur egen ficka ska betala sena avbokningar. Ingen
rena cirkusen. Tilltron till rättsväsendet minskar.
annan yrkesgrupp skulle acceptera detta. Det är bara att ställa
Är det så vi vill ha det? n
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Substitution in absurdum

F

Fram till för ett par år sedan var det som
verksam brottmålsadvokat i Stockholmsområdet inga problem med att ha flera
pågående brottmålsuppdrag vid ett och
samma tillfälle. Det finns nu anledning
att fundera över om detta förhållande
alltjämt gäller. Eftersom det av naturliga
skäl inte går att bedriva advokatverksamhet, i vart fall inte som brottmålsadvokat,
med enbart ett pågående uppdrag, är det
oundvikligt att inplanerade rättegångstillfällen ibland kolliderar med försvararbyte
som följd. Till för ett par år sedan innebar
det inte några som helst problem i den
mån tingsrätterna i Stockholms domsaga
hade att hantera den uppkomna situationen. Vad som däremot kom att äventyra
brottmålsadvokaternas arbetsvillkor var
när Svea hovrätt hade att lösa samma
problem. Den lösning som Svea hovrätt
införde, vilken nu förefaller ha spritt sig
även till domsagans tingsrätter, var att
aldrig tillåta ett försvararbyte utan i stället
tillämpa reglerna om så kallad substitution. För min egen del ställdes saken
på sin spets för ett par år sedan vid Svea
hovrätt då jag på grund av ett häktat flerdagarsmål vid en tingsrätt var nödgad att
begära mig entledigad i ett brottmål vid
Svea hovrätt och ett annat vid Stockholms
tingsrätt. Tingsrätten biföll med vändande post min begäran och förordnade
en kollega som ny försvarare. Svea hovrätt
däremot motsatte sig detta och det förhållandet att jag, liksom den kollega jag satte

DEBATTÖR
i mitt ställe, skulle erhålla
Frågan om min ställning
johan ödlund
skälig ersättning för det
togs omgående upp till
Advokat
arbete vi nedlagt i målet var
diskussion då häktningsovidkommande. Hovrättens
förhandlingen påbörjades.
beslut i aktuellt mål överJag framhöll med fog att jag
klagades av mig till Högsta
såsom ofta sker vid tingsdomstolen som, trots ytträtterna skulle förordnas
rande från Domstolsverket
som offentlig försvarare vid
av innehåll att jag löst den
häktningsförhandlingen
uppkomna situationen på ett
och därefter inkomma med
för staten mest fördelaktigt
min kostnadsräkning vilket
sätt, fastställde hovrättens
hovrätten inte accepterade.
beslut. Enligt mitt förAv hänsyn till klienten valde
menande är detta sätt att
jag att inte mer ingående
hantera nödvändiga försvararbyten inte
diskutera denna fråga under förhandlingrimligt och för de berörda advokaterna
en utan kontaktade i stället hovrätten per
en ekonomisk katastrof. Denna substitutelefon efter förhandlingen. Jag ställde
tionslösning förefaller nu tillämpas rakt
frågan hur hovrätten hade tänkt att min
av och utan någon som helst förståelse
kollega skulle erhålla ersättning för min
för advokaternas arbetssituation vilket
inställelse vid hovrätten då detta givetvis
kan tolkas som att det finns ett primärt
inte var möjligt eftersom målet i och med
intresse att i möjligaste mån ifrågasätta
häktningsbeslutet slutligen avskildes från
den offentlige försvararens rätt till skälig
hovrätten. Referenten förklarade då att
ersättning. Som ett exempel vilket fördetta hade hovrätten inte tänkt på varvid
hoppningsvis är unikt i sitt slag kan jag
samtal uppkom mellan referenten och
nämna följande.
ordföranden, varpå jag erhöll svaret att
advokatbyrån i stället kunde lösa proklienten x hade av Stockholms tingsrätt
blemet genom att min kollega kunde
försatts på fri fot efter att åklagaren begärt
uppta aktuell tidsåtgång och kostnader i
honom häktad. Åklagaren överklagade
dennes kommande räkning till tingsrättingsrättens beslut till Svea hovrätt som
ten. Jag frågade om hovrätten ansåg att
beslöt att kalla till häktningsförhandadvokaten skulle uppge oriktiga uppgifter
ling där den förordnade advokaten hade
i kostnadsräkningen till tingsrätten, varpå
förhinder att närvara. Till följd härav
referenten efter nya samtal med ordförankom jag att inställa mig för att biträda X.
den återkom och meddelade att så skulle

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

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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e-post:
info@elt.se

självklart inte ske. Referenten föreslog
i stället att man skulle lösa saken genom
att gå in och ändra i hovrättens protokoll
och i efterhand (!) skriva att jag – felaktigt – hade förordnats som försvarare vid
häktningsförhandlingen. Detta exempel
visar hur långt en domstol är beredd att
gå för att spara några kronor och frågan är
givetvis om detta är rimligt.
Jag är övertygad om att många kolleger med mig kan redovisa exempel där
substitutionsinstitutet blivit ekonomiskt
kännbart för dem. En fråga som landets
domstolar, Domstolsverket, Justitiedepartementet och Advokatsamfundet förefaller
vara helt ointresserade av. I den mån man
är beredd att acceptera att en advokat har
mer än ett pågående uppdrag samtidigt,
är det då orimligt att låta denne få skälig
ersättning för sitt uppdrag när domstolarna
sätter ut mål till förhandling, till exempel
med hänsyn till tidsfrister på grund av
häktning, vid tidpunkter som inte passar
försvararen?
För brottmålsadvokater kan substitutionsinstitutet inte tolkas på annat sätt än
att då mål kolliderar ska den ekonomiska

konsekvensen härav vara något advokaten
får bära helt och hållet själv. I den mån
domare fick ägna en hel dag åt inläsning
av ett mål för att sedan få beskedet att sitta
på en annan avdelning och därmed inte få
betalt för den inläsning man gjort är jag
övertygad om att Justitiedepartementet
och Domstolsverket hade agerat i syfte att
värna om domarkåren. Frågan är vem som
värnar om försvararna.
det talas om behovet av nyrekrytering
av humanjurister, bland annat brottmålsadvokater, och frågan är då vad som görs
för att i ekonomiskt hänseende locka
blivande jurister till humanjuridiken.
Förutom att timkostnadsnormen kan
ifrågasättas är substitutionsprincipen inget
som kan framhållas som något positivt
inom humanjuridiken. Härutöver är
också brottmålstaxan en ständig följetong
där alla i frågan insatta torde kunna vara
överens om att den inte innebär skälig
ersättning utifrån arbetsinsatsen. För ett
antal år sedan infördes på försök i västra
Sverige en lösning där brottmålstaxan inte
tillämpades i normalt tillämpliga fall, utan

där försvararen i stället på sedvanligt sätt
fick yrka ersättning. Resultatet härav, om
jag minns rätt, blev att kostnaden för de
offentliga försvararna ökade med 30 %
jämfört med om brottmålstaxan i stället
tillämpats. Slutsatsen och i den mån
en taxa alltjämt skall finnas torde inte
vara annan än att taxan ligger 30 % för
lågt. Självklart har ingen justering skett
av taxan. Varför gjorde inte dåvarande
justitieministern Bodström något åt detta?
Frågan är givetvis också vad som hade
hänt om det i stället hade visat sig att
kostnaderna utan tillämpning av brottmålstaxan hade minskat med 30 %.
Sammanfattningsvis finns det anledning
att fundera över om det vidtagits några
åtgärder eller meddelats några domar eller
beslut vad gäller den offentlige försvararens rätt till skälig ersättning i positiv bemärkelse under senare år. I sammanhanget
bortses från Högsta domstolens nyligen
generösa tolkning av gällande regelverk
till följd att några kollegor fick ersättning
för erlagd trängselskatt på samma sätt som
ersättning till exempel lämnas för tolkarvoden och parkeringsavgifter. n

Replik på ”Felaktiga föreställningar om falska våldtäktsanmälningar
gör att de mest utsatta kvinnorna sviks”

Ökad exakthet efterlyses

M

Media ifrågasätter. Allmänheten vaknar. En ny tid är
ha anklagat sin pojkvän för våldtäkt. "Jag ville ha
DEBATTÖRER
inne för rättssystemet. Allt fler får upp ögonen för
uppmärksamhet" var hennes förklaring till polisen
Anna Sjödin
att även domstolarna kan slarva och göra fel. Rapnär sanningen kom fram. Ett annat exempel är den
Billy Butt
porten Felaktigt dömda kombinerat med ett antal
våldtäktsdömde man som friades i hovrätten på
Johann Binninge
uppmärksammade domar ställer allt på ända för den
grund av DNA-prov som borde ha tagits direkt i
Monica Pernroth
juridiska världen. Men en av de få som krampaktigt
förundersökningen. Hade provet gjorts från början
försvarar ett system som idag bevisligen dömer
hade mannen aldrig fällts. Ytterligare ett exempel
oskyldiga är Christian Diesen.
är den unga kvinna som dömdes till 50 dagsböter av
Diesen verkar inte intresserad av rättvisa och opartiska förunGöteborgs tingsrätt efter att ha ljugit om att hon blivit våldtagen.
dersökningar. Han hävdar i stället i Advokaten nr 4 2008 att den
Hennes förklaring var att hon ville få ut pengar från sitt försäkkorrekta utgångspunkten för alla brott är att den utpekade är
ringsbolag.
skyldig.
vi argumenterar för ökad exakthet. Bland annat måste ordentliga
det är inte en centralbyråkrat som påstår detta utan en av
brottsplatsundersökningar göras omedelbart för att säkra bevis för
Sveriges professorer i processrätt som idag forskar i ett myndigatt de inblandades påståenden verkligen stämmer. Det kräver sanhetsprojekt. Det är förvånande.
nolikt mer resurser till rättsväsendet, men hellre det än att sopa
Vi menar att våldtäktsoffer ska tas på allvar. Vi menar också att
problemen under mattan.
de allra flesta våldtäktsanmälningarna är riktiga och görs på goda
Diesen borde fråga sig själv om han verkligen vill ha en ordning
grunder. Men vi vet att det förekommer påhittade våldtäktsandär det enda som skiljer honom själv från ett flerårigt fängelsemälningar och det är det som skadar våldtagna kvinnor mest.
straff är frånvaron av en falsk anklagelse. n

Rättssäkerhetsorganisationen, www.rsorg.se
Nyligen dömdes en 19-årig kvinna för falsk tillvitelse efter att
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debatt

Så här löser vi åklagarbristen

D

DEBATTÖR
Det råder en akut brist på
sig skyldig, som i mål i vilka
eva stenborre
åklagare vid många domhan/hon förnekar brott. De
Juris doktor
stolar har vi fått reda på
erkända brottmålen borde
Biträdande jurist
via medierna. Mängder av
rimligen kräva mindre tid
brottmål har ställts in. I en
och resurser av både åklagare
intervju tyckte en lagman
och domstolar.
vid en tingsrätt till och med
Vi skulle därför kunna
att justitieministern borde
införa ett domstolsförfarande
skämmas för den uppkomna
som man redan tillämpar
situationen.
med framgång i Norge sedan
Bakgrunden är att det
en längre tid tillbaka. Efterhar funnits mycket stora
som min doktorsavhandling
balanser vid landets tingsom påföljdssystemet jämför
rätter, vilket våra politiker
svensk och norsk rätt gjorde
har försökt lösa genom att
jag studiebesök vid norska
ge ett extra anslag så att en
domstolar och kom därför
särskild grupp med domare har kunnat ari kontakt med den så kallade ”forhörsbeta med dessa inte avgjorda mål, i första
retten”. Sammanfattningsvis är denna
hand brottmål.
process en förenklad brottmålsrättegång.
Det senaste som har hänt är att Riks
Den tillämpas i mål i vilka den åtalade
åklagaren har begärt ett extra anslag på
personen avgivit ett förbehållslöst erkän59 miljoner och samtidigt beslutat att
nande.
åklagare skall lånas in från Uppsala till
Stockholm. Dessutom skall 900 förunprocessen i rätten börjar med att
dersökningar lämnas över till åklagare på
domstolen får stämningsansökan och
annan ort.
förundersökningen tillsammans med en
Frågan är dock om detta löser problebegäran från åklagaren om att målet skall
met på sikt, eller om domstolsväsendet i
handläggas i forhörsretten. En ensam
stället behöver reformeras? Min uppdomare, inga nämndemän alltså, sitter i
fattning är att det nu är dags att se över
rätten och avgör brottmålet. Inte heller
processen i brottmål.
åklagare deltar, och vanligtvis förekommer inte heller vittnen. Allmänheten har
ett sätt att förebygga nya balanser
förstås tillgång till förhandlingen som vid
vid landets tingsrätter skulle kunna vara
alla rättegångar och den tilltalade har rätt
att förenkla handläggningen av merpartill försvarsadvokat enligt vissa bestämten av de brottmål i vilka den tilltalade
melser.
har erkänt brottet. I dagsläget är det ett
Det bör poängteras att den åtalade
betydande antal av alla brottmål som är
måste samtycka till det förenklade förfaerkända mål. Trots att den som står åtalad
randet. I annat fall avgörs målet av fullsatt
alltså har erkänt brottet, behandlas målet
rätt.
på samma sätt som brottmål i vilka brottet
Om systemet infördes i Sverige skulle
förnekas. Jag menar att detta är ett sysvi kunna ha en juridiskt utbildad domare
temfel som behöver förändras. Det är inte
som dömer i erkända brottmål som enligt
rimligt att lika mycket resurser läggs ner
straffskalan inte kan ge mer än förslagsvis
på brottmål i vilka den tilltalade erkänner
fyra eller sex års fängelse. Den tilltalade
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måste har samtyckt till detta förenklade
förfarande tillsammans med sin försvarare. Åklagaren behöver inte delta under
rättegången liksom inte heller vittnen och
brottsoffer.
Den tilltalade bör alltså på motsvarande
sätt som i dag få rätt till en försvarsadvokat, och jag föreslår som sagt att den offentliga försvararen skall ha utsetts tidigt
under förundersökningen. Advokaten
bör vara utsedd innan samtycket ges för
att den misstänkte inte skall göra några
rättsförluster.
I och med att det ofta är svårt att
avgöra vilken påföljd som bör bestämmas
bör den tilltalade ha tillgång till en jurist
vid detta förenklade förfarande. Artikel 6
i Europakonventionen ställer även krav på
att den tilltalade har advokat om han/hon
riskerar att dömas till fängelse.
en liknande förenklad handläggning
skulle även kunna införas vid hovrätterna.
Om ett i tingsrätten erkänt brottmål överklagas beträffande påföljden, skulle två
juristdomare och en nämndeman kunna
döma i detta mål i hovrätten.
När det däremot gäller Högsta domstolen menar jag att man inte bör minska
antalet justitieråd. I och med att Högsta
domstolen kan ändra gällande rätt har
det stor betydelse att flera jurister deltar
med sina uppfattningar. Det är ju inte helt
ovanligt att tre av justitierådens meningar
blir avgörande i målet medan de övriga
har en annan inställning.
När det gäller rättssäkerhetsaspekten
med förslaget uppfyller det de krav som
ställs i artikel 6 i Europakonventionen om
en rättvis rättegång. Det viktiga är ju dels
att den tilltalade får en rättegång så fort
som möjligt efter brottet, dels att han/hon
får ett ombud om fängelse eller någon
frivårdspåföljd övervägs, vilket kräver
juridiska kunskaper. n

Karnov Nyheter

Nyheter som
bara Du bryr
dig om
Vi vet att det är svårt att sålla i
det massiva nyhetsflödet.
Därför lanserar vi Karnov Nyheter – en
helt ny juridisk nyhetstjänst som bara
ger dig nyheter som du är intresserad av.
Med Karnov Nyheter kan du söka brett
på ämnesområden eller koncentrera dig
på specifika källor. Anmäl dig redan idag
för att testa helt gratis.

Jesper Svensson,
skribent Karnov Nyheter

TESTA GRATIS!
Gå in på www.thomsonforlag.se/karnovnyheter
eller ring oss direkt på på 08-587 670 00.
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10.

bakgrund
B har varit anställd i Xkoncernen sedan 1999.
Under 2004 tillträdde B
tjänsten som chefsjurist för
ett bolag inom Xkoncernen. Hans
Biträdande jurist
anställning vid X
på advokatbyrå
upphörde den 15
har tidigare haft
juni 2007. B är
sedan den 18 juni
anställning som
2007 anställd som
chefsjurist på ett
biträdande jurist på
bolag. När juristen
Advokatfirman G.

lämnade sin an
anmälan
I anmälan, som
för anställning på
kom in till Advokatsamfundet den
advokatbyrå in
3 september 2007,
trädde jäv för såväl
har X AB framfört
juristen som andra
kritik mot Bs uppdrag som juridisk
jurister på advokat
rådgivare åt Z i
byrån i ärenden
fråga om uppmed vilka juristen
köpserbjudande
tagit b
 efattning eller avseende X.
Bolaget har
erhållit information
därvid anfört i
om hos den förste
huvudsak följande.
Den 25 maj 2007
arbetsgivaren.
offentliggjorde Y
Varning.
ett uppköpserbjudande avseende
X. Styrelsen för X har rekommenderat
aktieägarna att acceptera Ys erbjudande
och träffat ett transaktionsavtal med Y
om samgåendet. Den 17 augusti 2007
offentliggjorde Z ett oförankrat, konkurrerande uppköpserbjudande avseende
X. Det har kommit till X kännedom att
Z engagerat B som juridisk rådgivare
angående uppköpserbjudandet. Som

ställning på bolaget

chefsjurist ansvarade B för de legala
frågorna hänförliga till X verksamhet
i Sverige, Danmark, Finland och på
Island. Hans ansvar innebar att han hade
mycket god insyn även i de affärsstrategiska överväganden som ledningen
för X:s verksamhet gjorde. Eftersom
näringsrättsliga frågor är centrala för hur
verksamheten bedrivs och utvecklas var
Bs kunnande även betydelsefullt för utformningen av strategi. B arbetade även
i projektet rörande samgåendet mellan
X och Y. Därvid hanterade han bland
annat frågor i anslutning till de finansiella tillsynsmyndigheternas så kallade
ägarprövning av Y. På grund av sin medverkan i och innehav av kurspåverkande,
icke-offentliggjord information om
X/Y-projektet, infördes B som insider i
X:s så kallade loggbok för projektet. Den
information om X och X/Y-projektet B
innehar är av mycket känslig natur och
kan utgöra såväl företagshemligheter
(enligt lagen om skydd för företagshemligheter) som insiderinformation (enligt
marknadsmissbrukslagen). Det regelverk
som gäller vid offentliga uppköpserbjudanden på marknaden intar en sträng
hållning beträffande tillåtligheten av
selektiv informationsgivning till en
budgivare före offentliggörande av ett
erbjudande. Efter offentliggörande av ett
erbjudande är sådan informationsgivning
som utgångspunkt förbjuden.
I Bs anställningsavtal med X anges
följande:
”Som anställd av bolag inom koncernen har jag fått och kommer i framtiden
att få tillgång till information av konfidentiell eller förtrolig natur avseende
koncernens affärsförhållanden.
Jag förbinder mig härmed att inte för

utomstående avslöja sådan konfidentiell
eller förtrolig information och att vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra
att sådan information kommer till utomståendes kännedom, inklusive att noga
iaktta de bestämmelser som koncernens
respektive dotterbolags ledning utfärdar
för att skydda sina affärshemligheter.
Vidare förbinder jag mig att inte obehörigen röja eller utnyttja vad jag under
min anställning i koncernen fått veta om
någon annans affärsförhållanden eller
personliga förhållanden.
Denna förbindelse gäller såväl under
anställningstiden som tiden därefter.”
B har för X förklarat att han inte
avser att frånträda uppdraget. B har
därvid framhållit att det tvärtom skulle
vara lämpligt att han är engagerad som
rådgivare till Z, eftersom han med sin
kunskap om X exempelvis kan bidra till
att beskrivningen av X blir korrekt när Z
upprättar sin erbjudandehandling (prospekt) avseende uppköpserbjudandet.
B har, till följd av sitt helt nyligen
avslutade uppdrag som chefsjurist för
bolaget inom X-koncernen, aktuell och
ingående kunskap om X och X/Y-projektet, vilken uppenbart har betydelse vid
utförandet av Bs uppdrag som ombud
för Z vid dess oförankrade, konkurrerande uppköpserbjudande avseende X. Bs
uppdrag för Z är vidare oförenligt med
hans alltjämt gällande sekretessförpliktelser gentemot X. Det är X uppfattning
att Bs agerande under alla förhållanden
är omdömeslöst, olämpligt och stridande
mot god advokatsed. Hans principal
har på ett uppenbart sätt brustit i sin
övervakningsplikt. Det är inte känt för
X vem som är Bs principal vid advokatfirman.

Översättningar till och från alla språk
Vi anpassar leveranstiderna till era behov.
Kortare texter kan vi leverera samma dag.
info@semantix.se

www.semantix.se

Telefon 077-440 05 50
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER
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advokatens yttrande
A har i yttrande den 1 oktober 2007 anfört
att disciplinnämnden inte kan pröva anmälan varför anmälan skall avvisas och att han
inte har brustit i sin övervakningsplikt som
principal.
Han har i sak anfört i huvudsak följande.
Den information som X påstår att B har,
hänför sig inte till Bs verksamhet som
anställd på en advokatbyrå, utan hänför sig
till en verksamhet som bolagsjurist på ett
företag. Frågan huruvida B har brutit mot
en sekretessklausul i ett tidigare anställningsavtal är inte heller det något som
disciplinnämnden har att hantera, då detta
är en arbetsrättslig fråga mellan B och hans
tidigare arbetsgivare. Det är dock en självklarhet för B att respektera den angivna
sekretessklausulen. Lika självklart är det för
Advokatfirman G att B respekterar detta
åtagande. Advokatsamfundet skall därför
enligt hans uppfattning avvisa anmälan.
Det är oklart på vilket sätt X menar att
han som principal för B skulle ha brustit
i sin övervakningsplikt, men i den delen
vill han meddela följande. Advokatfirman
G fick den 15 augusti en förfrågan om att
biträda Z i deras bud på X. De gjorde då
en sedvanlig prövning av intressekonflikter, vilken i detta fall också inkluderade
en grundlig genomgång av Bs eventuella
kunskaper om Ys bud på X. Vid den senare
undersökningen kunde följande konstateras.
B sade upp sin anställning på X den 4
april 2007 och slutade sin anställning den
15 juni 2007. Någon vecka innan Y lade
sitt bud på X, den 25 maj 2007, blev B
informerad av R om projektets existens
och därför antecknad i den så kallade
loggbok som bolaget för över anställda
som innehar insiderinformation. B fick
dock ingen information i sak om budet
eller dess innehåll. B hade således mycket

begränsad information om Ys bud på X.
Hans enda uppgift rörande projektet var
att beskriva strukturen av regelverket och
tillsynsmiljön i Norden för representanter för Y, en information som är allmänt
tillgänglig. Med anledning härav deltog B
i en, möjligen två, telefonkonferenser för
att diskutera den administrativa organisatoriska strukturen kring regelverken i
Norden. B deltog inte på det allmänna informationsmöte som hölls för X:s personal
där Y presenterade sig. Det är därför helt
felaktigt, såsom beskrivet i X:s brev, att B
hade ingående kunskaper om Y-projektet
och det framtida samgåendet. B har aldrig
varit medlem i X:s ledningsgrupp och
har därför ingen förstahandsinformation
rörande strategier eller dylikt. Det är också
felaktigt att B skulle ha framhållit att: ”…
det tvärtom skulle vara lämpligt att han är
engagerad som rådgivare till Z, eftersom
han med sin kunskap om X exempelvis kan
bidra till att beskrivningen av X blir korrekt när Z upprättar sin erbjudandehandling (prospekt) avseende uppköpserbjudandet”. B har inte uttalat sig på detta sätt.
Ansvariga för detta uppdrag är han själv
och advokaten C. Övriga jurister som
biträder dem är bland andra advokaterna
D och E samt biträdande juristerna B och
F. Bs huvudsakliga uppgift är att bistå med
rådgivning avseende näringsrättsliga regler
rörande verksamhet.
nämndens bedömning och beslut
När en jurist lämnar en anställning för en
annan anställning eller delägarskap i en
advokatbyrå inträder jäv för såväl juristen
som andra jurister på advokatbyrån i ärenden med vilka juristen tagit befattning eller
erhållit information om hos den förste
arbetsgivaren.
A har varit ansvarig för ärendets hand-

läggning på advokatbyrån. B har i sin tidigare anställning som chefsjurist för bolaget
inom X-koncernen tagit sådan befattning
med uppköpsärendet att advokatbyrån på
grund härav inte borde ha åtagit sig att
företräda Z i budärendet. Genom att åta
sig uppdraget har A allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A
varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket
rättegångsbalken.

INDRIVNING AV FORDRINGAR I USA
Advokat Mats Åberg vid Advokatfirman Åberg i Göteborg
och Charles R Bernardini, Advokat i Chicago USA
har uppmärksammat hur indrivning av europeiska
fordringar i USA är ett återkommande och allvarligt
problem. I skriften tillhandahåller författarna praktisk
information och råd vid indrivning eller inkassering i USA.
Beställ skriften hos Advokatfirman Åberg i Göteborg
genom att sätta in 95 kr på bg 220-1952.

Uthyres

för internutbildning,
konferens etc.
Kursgård i mycket trivsam miljö,
spatiösa utrymmen med stora öppna
spisar och jakttroféer, bibliotek, bastu,
spa, vedeldad badtunna, tennisbana.
Belägen nära fjällen med åtföljande
möjligheter till t ex skidåkning och ripjakt.
Vi har även eget kursutbud med ett
nätverk av föreläsare

Åre Kursgård

Advokat Jan-Åke Nyström AB
0647-107 50
Karolinervägen 8, 830 05 Järpen
se närmare www.advokat-jan.se
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disciplinärenden

beslut / 2007

11.

anmälan
Anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 25
september 2007, avser att
A under våren 2007 tagit
på sig uppdraget
som biträde åt
Jäv.
flera målsägande
Erinran tilldelad.
i mål mot X, trots
att A tidigare har
biträtt X som offentlig försvarare i andra
angelägenheter.
advokatens yttrande
A har i yttrande den 15 oktober 2007
anfört i huvudsak följande:
Den 2 mars 2007 förordnades han
som målsägandebiträde för tre personer
i ett brottmål vid P tingsrätt. Fredagen
den 20 april 2007 omkring klockan
16.00, blev han uppringd av advokaten
B, som påstod att A skulle vara jävig i
relation till hans klient X. Tidpunkten
var förunderligt väl vald, eftersom rättegången för A och målsägandens del

12.

bakgrund
A har företrätt X:s före
detta fru i mål om äktenskapsskillnad med mera.

anmälan
Anmälan, som
Advokat har lämnat
kränkande uppgifter kom in till Advokatsamfundet
som inte varit
den 26 november
2007, avser att A i
opåkallade.
en skrivelse till P
Ingen åtgärd.
tingsrätt förtalat
anmälaren och kommit med felaktiga
uppgifter om hans psykiska tillstånd
samt påstått att anmälaren missbrukar
alkohol. A uppges inte ha kontrollerat
sanningshalten i uppgifterna. Anmälaren
uppger att han aldrig fått diagnosen manodepressiv eller förskrivits medicin för
denna psykiska åkomma. Han har heller
aldrig, såsom påståtts, utsatt familjen för
sms- eller telefonterror.
X har bifogat A:s inlaga till P tingsrätt
samt läkarintyg utfärdat den 28 september 2007.
advokatens yttrande
A har i yttrande den 14 december 2007
anfört i huvudsak följande:
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skulle starta påföljande måndag.
Skulle hans egen kontroll komma att
utvisa att han verkligen vore jävig, skulle
detta stora mål behöva ställas in och en
månghövdad skara kallas på nytt, ovisst
hur många veckor senare. Kontroll
utvisade att han i början av 2000-talet
biträtt X i några enkla ärenden. X har
sedan – såvitt A förstår – anlitat andra
jurister i sina rättsliga angelägenheter. X var sålunda en tillfällig klient i
enkla ärenden för länge sedan. Han är
fullkomligt säker på att han vare sig har
eller har haft någon som helst information eller kunskap som skulle kunna
skada X eller, för den delen, gynna
honom.
Vid rättegångens inledning sökte B
plädera för att A ändå skulle kunna ha
någon slags möjlighet att skada X, något
som A anser vara rent nonsens.
X personligen kunde inte bidra med
någon substantiell upplysning. Jävsreglerna måste tillämpas med sunt förnuft
och han bedömde att han på intet sätt

var att anse som jävig i målet. Hade det
funnits någon substantiell grund för
denna senkomna och märkliga jävsinvändning hade han avträtt målet trots
den oerhörda turbulens den åtgärden
skulle ha medfört. Tingsrätten hade ju
alla möjligheter att pröva frågan, särskilt
om B skulle begärt ett avgörande, något
som B får antas ha vågat göra om han
realistiskt funnit skäl för att hans huvudman skulle drabbas av en jävsituation.
Tingsrätten hade också otvivelaktigt
tagit till sig frågan ex officio om rätten
bedömt jäv föreligga.

Hon blev i mars 2006 anlitad av Y att
företräda henne i hennes skilsmässa.
Y var vid tillfället mycket orolig och levde under stor press då hennes make enligt henne mådde psykiskt dåligt. Detta
stöddes även av annan information som
A erhöll i ärendet från annat håll. För att
skydda sin klient gav hon in en ansökan
om bland annat besöksförbud till tingsrätten. Som grund för besöksförbudet
angavs det som X riktat anmärkning mot
henne om. Hon hade inför ingivandet
av handlingen ett samtal med sin klient
som uppgav att X led av manodepression och att denne varit i kontakt med
X:s läkare som uppgivit att han var dålig
och led av manodepression. Det var,
enligt uppgift, klienten som sett till att
X fått läkarvård och klienten var väl
insatt i hans sjukdom. Exakt ordagrant
vad läkaren hade sagt kan A tyvärr inte
ange nu i efterhand. För att få en bättre
bild av situationen hemställde hon om
att X:s journaler skulle lämnas ut, vilket
läkarmottagningen inte gjorde med
hänsyn till sekretessen. För att styrka
sitt påstående om skäl för besöksförbud
tillskrev hon tingsrätten och hemställde
att de skulle infordra journaler för det
fall de ansåg detta nödvändigt. Härefter

medgav X begäran om besöksförbud.
Hela hennes agerande har varit påkallat för att tillvarata sin klients intresse.
Hon kan därför inte se att hennes
påstående oavsett om det är helt riktigt
eller inte strider mot 40 § i de etiska
reglerna.
X har nu ingivit ett läkarutlåtande daterat den 28 september 2007 som anger
att han inte lider av manodepressiv
sjukdom. Detta läkarintyg var emellertid
inte det som låg till grund för hennes
skrivning i mars 2006. Läkarintyget visar
att X sedan juni 2007 besökt dennes
läkare och hur dennes läkare bedömt X:s
tillstånd i september 2007. Inte heller
styrker det nu ingivna läkarutlåtandet
att hon kränkt X då detta inte visar hans
tillstånd vid den relevanta tidpunkten.

nämndens bedömning och beslut
A har tidigare varit förordnad som
offentlig försvarare för X. Han borde
därför inte ha tagit på sig uppdraget som
målsägandebiträde i brottmål mot X.
Genom att göra det har han åsidosatt
sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket
rättegångsbalken.

ytterligare skriftväxling
Ytterligare skriftväxling har förekommit
i ärendet.
nämndens bedömning och beslut
Utredningen visar inte att A:s kränkande
uppgifter varit opåkallade. Hon har därför inte brutit mot god advokatsed. X:s
anmälan föranleder med hänsyn härtill
ingen åtgärd.

zenit
Advokat prisas för
skarpsinniga analyser
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har tilldelat advokat Henrik Leffler von Materns premium på 18 300 kronor. Stipendiet
utdelas för att främja juridiskt författarskap i Sverige, och delas ut till
personer som inte är verksamma som forskare. Leffler har skrivit en
rad artiklar om bland annat skadeståndsrätt i olika juridiska tidskrifter.
Han är verksam vid Advokatfirman Gärde & Nordlin i Stockholm
Henrik Leffler mottog stipendiet den 28 maj, och höll då också ett
föredrag kring ämnet dröjsmålstalan, alltså möjligheten att föra talan
mot myndigheter som inte tillhandahåller medborgarna olika rättigheter i rimlig tid. Dröjsmål är idag den vanligaste grunden för myndigheter att fällas av JO.
Henrik Leffler får enligt fakultetsnämnden priset ”för skarpsinniga
analyser av aktuella rättsliga frågor av stor samhällsrelevans samt som
en uppmuntran till fortsatt författarskap”.
UB

Sommarspänning
till läshungriga
jurister
819:-

Aktuella ramavtal
Advokatsamfundet tecknar ramavtal med olika företag för att underlätta både ekonomiskt och administrativt för advokatbyråerna.
Bilar: Audi, BMW/Mini, Mercedes-Benz och Smart, SAAB/Opel,
Volkswagen, Volvo/Renault
Juridiska databaser: InfoTorg, Thomson
Hotell/konferens: Hotel Diplomat, Elite Plaza Hotels, Fågelbrohus,
Smådalarö gård och Krusenberg herrgård, Villa Källhagen, Scandic
Hotels och Hilton International.
Platsannonser i SvD.
Läs mer på Advokatsamfundets hemsida om villkor och rabatter. Gå
in på www.advokatsamfundet.se, välj Advokatyrket i toppmenyn och
sedan Ramavtal i sidomenyn.

Röd bok om övervakningens risker
Det klassiska argumentet ”den som har rent mjöl i påsen har inget att
dölja” håller inte som försvar för alltmer långtgående digital övervakning i samhället. Det menar Pär Ström, integritetsombudsman vid Den
Nya Välfärden i sin nya skrift, ”Integritetens lilla röda”.
I boken listar Pär Ström ett antal risker med den övervakning som
finns idag och den som planeras. Att informationen kommer i fel händer, eller att myndighetsföreträdare missbrukar den är ett par sådana
risker.
– Ytterligare en risk med digital övervakning är att en smygande
självcensur breder ut sig bland människor. Man drar sig för att besöka
vissa sajter, mejla vissa personer eller köpa vissa varor, av rädsla för att
hamna på en svart lista, säger Pär Ström i ett pressmeddelande.

Sveriges lagar 2008 (röda lagboken)

Inbunden, tolfte upplagan, Studentlitteratur AB
Sveriges Lagar innehåller 854 författningar, vilket innebär att så gott som
alla lagar och författningar av praktisk betydelse finns återgivna. Dessutom
ingår ett antal av EU:s rättsakter. Denna upplaga (upplaga 12) av Sveriges
Lagar är uppdaterad per den 1 januari 2008 och innehåller således de
författningar som trätt i kraft t.o.m. den 1 januari 2008. Författningarna är
indelade i 29 ämnesområden och återges inom respektive ämnesområde
i kronologisk ordning. Här finns även referenser till relevanta rättsfall och
propositioner återgivna i direkt anslutning till respektive lagrum.

OBS! Priset gäller t o m 31/7

Hos oss hittar du precis alla böcker du
behöver för att hålla dig uppdaterad på jobbet.
Totalt har vi 3,5 miljoner titlar – så
varför inte passa på att också köpa några bra
kriminalthrillers till hängmattan i sommar.
Du får MedMera-poäng på allt du köper och
böckerna levereras direkt till din brevlåda
inom 3 – 6 dagar.
Kan det bli mycket enklare? Eller billigare?

Advokat ny ordförande för SOS-Barnbyar Sverige
Michael Karlsson, affärsadvokat och delägare
i advokatbyrån Mannheimer Swartling, är ny
ordförande för SOS-Barnbyar Sverige.
Michael Karlsson arbetar huvudsakligen
med internationella företagsaffärer. Han är
vidare ansvarig för Mannheimer Swartlings
pro bono arbete inom ramen för Mannheimer
Swartling i samhället.

Michael Karlsson
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Inkomstskatt

– en djup kommentar på internet

Laguppställningen är komplett
Nu släpper vi tjänsten Inkomstskatt på internet, en
helt ny lagkommentar inom ämnet inkomstskatt. Ett
välrenommerat författarteam med Arne Baekkevold i
spetsen har skrivit en djup kommentar som innehåller
samtliga lagar om inkomstskatt, utförligt kommenterade och integrerade med Karnov på internet.
Med andra ord: Laguppställningen är komplett.

Arne Baekkevold
f.d. Regeringsråd

Mahmut Baran
Advokat

Mattias Dahlberg
Professor

Leif Eriksson
Skattejurist

Carl Gustav Fernlund
Regeringsråd

Peter Kindlund
Regeringsråd

Hases Per Sjöblom
Generaldirektör

Niclas Virin
f.d. Bankdirektör

TESTA GRATIS!
Gå in på www.thomsonforlag.se/inkomstskatt
Där kan du också läsa mer om varje författare.

TVÅ BLIR ETT.
Thomson Förlag är nu en del av koncernen Thomson Reuters,
www.thomsonreuters.com, som är världens ledande leverantör
av intelligent information till företag och professionella.
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juridiska biblioteket
Biblioteket är stängt i sommar!
På grund av omfattande renoveringar håller biblioteket stängt för
besök under stora delar av sommaren med start måndag 26 maj.
Det går fortfarande bra att ringa/maila till biblioteket.
Information om när biblioteket öppnar igen kommer att läggas ut på
bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns
på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se
Aune, Helga: Norwegian employment law / Helga Aune, Preben Mo
Fredriksen (Oslo: Cappelen Damm. 142 s)
Backman, Jyri: Idrottsjuridik – en introduktion (2. uppl. Malmö : Idrottsforum.org. 145 s)
Blume, Peter Databeskyttelsesret. – 3. udg. – København: Jurist-og Øko
nomforbundet – 476 s.
Brockert, Mats; Nilsson, Peter: Bokslut och deklaration A–Ö – sambandet
mellan redovisning och beskattning (Norstedts juridik. 590 s)
BRÅ-rapport 2008:6 Samverkan mot bidragsbedrägerier – exemplet Västmanland och Skåne (BRÅ. 94 s)
Concise international and European IP law – TRIPS, Paris convention, European enforcement and transfer of technology / Edited by Thomas Cottier &
Pierre Véron (Alphen aan den Rijn: Kluwer. 579 s. Concise IP)
Ewalds, Nina: Internationell beskattning av pensionsförsäkringar: det
svenska skattesystemet i gränsöverskridande situationer (Norstedts juridik.
424 s. Akademisk avh)
Eyben, Bo von; Isager, Helle: Lærebog i erstatningsret (6. udg. København:
Jurist-og Økonomforbundet, 2007. 473 s)
Fahlbeck, Reinhold: Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor: en internationell
jämförelse (Lund: Juristförl., 2007. 63 s. Skrifter utgivna vid Juridiska
fakulteten i Lund; 163)
Festskrift till Anders Fogelklou / red. Åke Frändberg, Stefan Hedlund, Torben
Spaak (Iustus. 352 s)
Festskrift till Johan Hirschfeldt / red. Sten Heckscher, Anders Ek (Iustus. 564 s)
Festskrift till Hans-Heinrich Vogel / red. Christina Moëll, Vilhelm Persson,
Henrik Wenander (Juristförl. I Lund. 554 s)
Finlands lag / redigerad av Carina Kåla (Helsingfors: Talentum, 2007. 2532 s)
Fransson, Susanne; Norberg, Per: Att lagstifta om diskriminering (Stockholm: SNS förlag, 2007. 138 s)
Huber, Peter; Mullis, Alastair: The CISG – a new textbook for students and
practitioners (München: Sellier, 2007. 408 s)
Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve / red. Thomas Elholm m.fl. (Köpenhamn: DJØF. 666 s)
Jansson, Bo-Göran: Skatter 2008 – pension och försäkring (22. uppl. Studentlitteratur. 145 s)
Johnsdotter, Sara: Ali och den svenska rättvisan – det första könsstympningsmålet (Malmö: Ègalité. 176 s)
Juridik – personförsäkring / Bo-Göran Jansson m.fl. (20. uppl. Studentlitteratur. 264 s)
Larsson, Nils; Synnergren, Stieg: Jaktarrende – om upplåtelse av rätt att
jaga (2. uppl. Norstedts juridik. 140 s)
Lindquist, Ulf; Losman, Sten: Kommunallagen – en handbok med lagtext
och kommentarer (10. uppl. Norstedts juridik. 238 s)
Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG – a compact guide to the 1980

Lästips
Lagarna inom immaterialrätten: kommentarer
till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent,
växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken
m.m.
Författare: Peter Adamsson m.fl.
Förlag: Norstedts juridik, 2008
Koncentrerad lagkommentar till de immaterialrättsliga författningarna, bland annat
upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen
med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns
också utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EGdirektiv. Boken finns också som en modul i Zeteo
Tidigare utgåvor utkom i serien Lagbokskommentaren med titeln
Immaterialrätt och utgavs senast år 2001.
Ersättning vid personskada
Författare: Anna Eriksson m.fl
Förlag: 14. uppl., Studentlitteratur, 2008
Ny upplaga av detta referensverk i personskadereglering som vänder sig till dem som
har användning av ett praktiskt stöd vid beräkning av personskadeersättning enligt skadeståndsrättsliga grunder. Utöver utredning
och skadeståndsberäkning behandlas i boken
också samordningsförmånerna. Dessutom
berörs ersättning grundad på liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring trots
att någon samordning med dessa försäkringar inte äger rum.
Boken är i första hand praktiskt inriktad och avsedd att utgöra en
handbok beträffande personskadereglering på skadeståndsrättslig
grund.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (3. ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 243 s)
Nial, Håkan; Hemström, Carl: Om handelsbolag och enkla bolag (4. uppl.
Norstedts juridik. 444 s)
Samuelsson, Joel: Tolkning och utfyllning – undersökningar kring ett
förmögenhetsrättsteoretiskt tema (Iustus. 660 s. Skrifter från Juridiska
fakulteten i Uppsala; 112. Akademisk avh)
Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument / Mats Beckman....
(Liber. 215 s)
Still, Viveca: DRM och upphovsrättens obalans (Helsinki: IPR university
center, 2007. 351 s)
Sundberg, Jacob W.F.: Huntford och Europakonventionen (Klavreström:
Hägglunds/Klavrekultur, 2007. 142 s. Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt; 148)
Svernlöv, Carl: Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget (Norstedts juridik.
482 s)
Wolk, Sanna: Arbetstagares immaterialrätter – rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden (2. uppl. Norstedts
juridik. 288 s)
Kontakta biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie. Telefon: 08-4590320
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
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samfundet
Nya ledamöter, 15 maj 2008
Petter Aasheim, Advokatfirman Ahlstedt HB,
Göteborg
Charlotte Andersson, Advokatfirman Glimstedt
i Lund AB, Lund
Johan Berg, White & Case Advokataktiebolag,
Stockholm
Jakob Blomquist, Trägårdh & Falkenborn
Advokatbyrå AB, Stockholm
Jonas Blomquist, Setterwalls Advokatbyrå
Malmö AB, Malmö
Gustaf Cardelius, Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Helena Edling, Kilpatrick Stockton Advokat KB,
Stockholm
Patrik Essehorn, MAQS Law Firm Advokatbyrå
AB, Stockholm
Max Granström, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Helsingborg
Ulf Grubbström, Advokatfirman Hammarskiöld
& Co AB, Stockholm
Louise Gunvén, Lewis Advokatbyrå AB,
Stockholm
Mi Gustafsson, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Anna Hellron, Advokat Lena Feuk AB, Stockholm
Tina Hård, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Ola Ilebrand, Linklaters Advokatbyrå AB,
Stockholm

Maria Ingelsson, Advokatfirman Lindahl KB,
Uppsala
Marcus Lewén, Trägårdh & Falkenborn
Advokatbyrå AB, Stockholm
Andreas Ljungberg, Dufva Advokatbyrå AB,
Laholm
Maria Nilsson, Setterwalls Advokatbyrå,
Stockholm
Zandra Schumacher, Wistrand Advokatbyrå,
Stockholm
Sandra Ullsten, Göteborgs Juristhus Advokat
aktiebolag, Göteborg
Martin Ågren, Advokatfirman Glimstedt
Jönköping AB, Jönköping

Avlidna ledamöter
Styrbjörn Gärde, Stockholm, 16 september 2007
Erik Jakobsson, Hyssna, 21 januari 2008
Bengt Knutsson, Limhamn, 23 maj 2007
N Anders Wallander, Järfälla, 20 februari 2008

Vi är din länk mellan idé och registrering

Utträdda ledamöter
Helena Arcombe, Malmö, 1 maj 2008
Lars Augustinsson, Kungsängen, 1 maj 2008
Assur Badur, Stockholm, 1 maj 2008
Karl-Oscar Dalin, Stockholm, 25 april 2008
Annette Enarson, Göteborg, 6 april 2008
Claes Enhörning, Helsingborg, 1 maj 2008
Carl Fürstenbach, Stockholm, 4 mars 2008
Jakob Hedén, Göteborg, 1 maj 2008
Magnus Johansson, Karlstad, 30 april 2008
Mats Lekman, Stockholm, 13 april 2008
Anna Svanestrand, Stockholm, 31 mars 2008
Kristina Walles, Stockholm, 1 april 2008
Pia Wiséen Wernblom, Stockholm, 30 april 2008

Totte Dahlin
Jurist
060-16 81 53

Anders Larsson
Jurist
060-16 81 51

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

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

Advokatsamfundet rekryterar
• Administrativ chef
• Webbredaktör
• Kvalificerade
sekreterare
Läs mer på

www.advokatsamfundet.se
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Fredrik Lovén
Jurist
060-16 81 52

samfundet
Nya styrelser
i lokalavdelningarna
Norra avdelningen
Ordinarie
Jan Heilborn, ordförande
Andreas Victor, vice ordförande, sekreterare,
kassör
Jenny Nordlund
Anders Jonsson
Annica Ullsten
Tomas Krokström
Suppleanter
Magnus Müchler
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Fredrik Björk

Mellersta avdelningen
Ordinarie
Peter Bredelius, ordförande
Bertil Moreau, vice ordförande
Agneta Nyman
Lars Gombrii, sekreterare
Robert Wikström
Suppleanter
Andreas Hahn
Lennart Lefverström
Per Gisslén
Johan Nordgren
Anna Ling

Stockholmsavdelningen
Ordinarie
Johan Hessius, ordförande
Olof Rågmark, vice ordförande
Connie Brück
Lars Edlund
Tobias Fälth
Sara Mindus
Lars Johanson
Suppleanter
Erica Wiking Häger
Ewa Lilliesköld
Thomas Olsson

Östra avdelningen
Ordinarie
Bengt Ivarsson, ordförande

Henrik Snellman, vice ordförande
Kristina Huldt
Maria Sturesson
Inger Brännström
Suppleanter
Erik Ferlin
Bo Nilsson
Helena Karlsson

Kjell Stenström
Karl Woschnagg

Västra avdelningen

R-2008/0093 Betänkandet Urkunden i
tiden – en straffrättslig anpassning (SOU
2007:92)
R-2008/0154 Betänkandet Internationella
sanktioner (SOU 2006:41)
R-2008/0174 Betänkandet Territoriellt
samarbete inom EU (SOU 2007:105)
R-2008/0259 Betänkandet Skolgång för
barn som skall avvisas eller utvisas (SOU
2007:34)
R-2008/0313 Departementspromemorian
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TVföretagens programarkiv (Ds 2008:15)
R-2008/0328 Promemorian Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister – kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En
sammanhållen diskrimineringslagstiftning
R-2008/0386 Statskontorets rapport
Tredje penningtvättsdirektivet – tillsyn och
organisation
R-2008/0387 Bolagsverkets framställning
Förslag om ändrade registreringsavgifter
enligt aktiebolagsförordningen och förordningen om ekonomiska föreningar
R-2008/0429 Förslag om ändrade registreringsavgifter enligt förordning om bankoch finansieringsrörelse (2004:329) och
försäkringsrörelseförordning (1982:790)
R-2008/0430 Förslag om ändrade registreringsavgifter enligt handelsregisterförordningen
R-2008/0453 Skatteverkets förslag till
föreskrifter enligt förordningen (2007:597)
om kassaregister med mera
R-2008/0477 Förslag till förenklingar av
EG:s bolagsrättsliga direktiv

Ordinarie
Dan Bullarbo, ordförande
Fredrik Andersson, vice ordförande
Maria Almgren
Mona Jonsson
Staffan Uvabeck
Mats Österborg
Lars Hallkvist
Lars Söderlund
Suppleanter
Christoffer Gramming
Olof Jisland
Peter Ekelund

Södra avdelningen
Ordinarie
Lars Kongstad, ordförande
Göran Hellberg, vice ordförande
Christina Davéus
Marie Lagerlöf
Sophie Palmgren Paulsson
Matts Johnsson
Anders Forkman
Suppleanter
Lena Johansson
Magnus Lindsten
Anna Steén
Pär Broomé
Karin Amedro

Utlandsavdelningen
Ordinarie
Göran Rise, ordförande
Dan Person, vice ordförande
Ulla-Karin Hjalmarsson-Clark
Anna Kastner
Stefan Lindgren
Pontus Lindfelt

Samtliga för perioden från ett årsmöte till och
med utgången av nästkommande årsmöte.

Förteckning över remissärenden,
i vilka samfundet avgivit yttrande
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm

Johnny Herre, professor i rättsvetenskap och en
av författarna till kommentarerna till köplagen,
konsumentköplagen och internationella köplagen
(CISG) – numera även delar av Zeteo.

Zeteo
hinner mer.
TM

Juristens bästa vän växer
på djupet och bredden.

Fler och ﬂer upptäcker Zeteo, vårt arbetsverktyg
på internet. Och nytt innehåll tillförs ständigt.
Norstedts Juridiks djupa lagkommentarer införlivas
i snabb takt i Zeteo, tillsammans med annat
kvaliﬁcerat material från de främsta experterna.
Djup och bredd utan konkurrens.
Ditt viktigaste arbetsverktyg har aldrig varit
enklare att använda. Sökfunktionerna är kraftfulla
men enkla. Sök först brett, sedan allt smalare.
Du hittar snabbt exakt den vederhäftiga och
uppdaterade information du behöver.
Kom och hälsa på din bästa vän på www.nj.se
För mer information ring 08-690 96 80
kundservice@nj.se www.nj.se

