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Ledare Generalsekreteraren

Rättvisa i fokus – en reserapport
”If we are to keep our democracy, there must be one
commendment: Thou shalt not ration justice”
Billings Learned Hand, US judge and judicial philosopher
1872–1961
när den japanske premiärministern abe, i närvaro av
kejsarparet, öppnade årets IBA-möte i Tokyo med över
sextusen advokater närvarande, underströk han att rule of
law och mänskliga rättigheter är grundvalen för en demokratisk rättsstat och att de är universella. Detta påpekande
har idag större relevans än någonsin. Efter andra världskrigets slut och Eleanor Roosevelts framgångsrika arbete
med att ena världens länder i en gemensam deklaration
om mänskliga rättigheter, har utvecklingen gått utför.
Den bristande respekten för FN-stadgan och FN:s
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna
och för krigets lagar är dessvärre i tilltagande. Till detta
kommer att det saknas ett internationellt kontrollsystem
för hur staterna lever upp till FN-deklarationen och andra
konventionsåtaganden. Detta skadar FN och regelverkens
genomslag.
Till följd av klimatförändringarna står världen inför
den största utmaningen i mänsklighetens historia. Trots
detta kan staterna inte enas om hur denna utveckling ska
stoppas. Sammantaget kan man, utan att vara pessimist,
konstatera att utvecklingen ter sig dyster.
Mänskliga rättigheter och rule of law åsidosätts i ökad
omfattning av maktfullkomliga diktatorer. Rule of law är
ett kvalitativt begrepp, inte bara ett formkrav. Även länder
som utger sig för att vara demokratier överger rule of law
till förmån för rule by law. Det är enklare så. Men därigenom undergräver dessa stater själva grunden för den
demokratiska samhällsordningen.
Åsidosättandet av internationell rätt, mänskliga rättigheter och the rule of law tar sig olika uttryck. Det handlar
om allt från folkrättsstridiga krigshandlingar, missbruk av
förarlösa drönare, systematiska och medvetna övergrepp
på civilbefolkning och godtyckliga avrättningar till ingrepp
i yttrandefriheten. Listan kan göras mycket lång. Och till
dessa grova överträdelser kommer de mer sofistikerade.
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De som handlar om hur stater med civila sanktioner söker
tysta kritiker. Mer om detta nedan.
konflikterna i mellanöstern och inbördeskriget i Syrien, ISIS:s grymma framfart i området liksom Rysslands
annektering av Krim är exempel på flagranta brott mot
internationell rätt och mänskliga rättigheter. FN och dess
säkerhetsråd har tyvärr inte förmått att ta sitt ansvar i
något av dessa fall. Det finns därför goda skäl att, inom
ramen för FN, överväga en mer effektiv internationell ordning. Och framtiden kommer att kräva detta om inte den
globala rättsordningen ska ersättas av djungelns lag.
I vissa hänseenden har det internationella samfundet
genom FN:s försorg gjort framsteg. Den internationella
domstolen i Haag (ICC) och tribunaler som ICTY och ICTR
är exempel härpå. Dessa har emellertid huvudsakligen
haft att handlägga krigsbrott, brott mot mänskligheten
och folkmord. Inom en snar framtid kommer den internationella rätten att behöva utvidga sitt tillämpningsområde
till allt från gränsöverskridande ekonomisk brottslighet
till miljöbrott i form av klimatpåverkande åtgärder. Dessa
brottstyper utgör var och en allvarliga hot mot såväl nationella lagar som mot den internationella rättsordningen.
jag har haft förmånen att under två år ingå i den grupp
som inom ramen för IBA har utarbetat rapporten
”Achieving justice and human rights in an era of climate
disruption”. Rapporten fastslår sambandet mellan klimatförändringar och mänskliga rättigheter. Den beskriver
varför rättssystemen inte är anpassade till att förhindra
klimatförändringars påverkan på mänskliga rättigheter.
Den presenterar ett femtiotal förslag i syfte att stärka det
legala regelverket. Rapporten innehåller även en uppmaning till advokater, företag och politiker att vidta åtgärder
för att stoppa klimatförändringarna, som tveklöst utgör
det största hotet i vår tid. Och för nästa generations överlevnad.
År 2050 beräknas det kunna finnas upp till 200 miljoner ”klimatflyktingar”. Al Gore och Mary Robinson,
som båda talade vid IBA:s möte, och som glädjande nog
Advokaten Nr 8 • 2014

berömde vår rapport, underströk vikten av att genom
lagstiftning åstadkomma ett globalt ramverk om klimatförändringar innan det är för sent. Detta måste senast ske
i december 2015 då världens ledare ska träffas i syfte att
sluta ett bindande avtal som ska träda i kraft 2020.
Rätten till en säker, ren, hälsosam och uthållig miljö
är en universell mänsklig rättighet. Detta till trots saknas
verksamt gränsöverskridande skydd för dessa rättigheter.
Vad som är uppenbart är att det, som vanligt, är de mest
sårbara samhällena som kommer att drabbas särskilt
svårt. Klimatförändringar handlar ytterst om rättvisa med
återverkningar inom alla juridikens områden. Detta gäller
kanske i synnerhet de advokater som arbetar med affärsjuridik. Affärslivet har en direkt påverkan på mänskliga
rättigheter. Så har det alltid varit. Men, genom globaliseringen, teknikutvecklingen och uppkomsten av multinationella storbolag har detta blivit alltmer påtagligt. Korruption, miljöbrott, it-brott, human trafficking känner idag
inga gränser. Internationella storföretag är en maktfaktor,
inte bara finansiellt, utan också politiskt. Därför bär dessa
bolag också ett mycket stort ansvar för de samhällen de
verkar i. Advokater har en uppgift att biträda klienterna
i detta arbete. Det är följaktligen nödvändigt att, som
många företag och advokatbyråer redan gjort, anta och
tillämpa regelverk som återspeglar detta sociala ansvar.
under konferensen i tokyo presenterades en vägledning
för advokatorganisationer och advokater i det huvudsakliga syftet att implementera FN:s Guiding Principles on
Business and Human Rights från 2011. Såväl advokatorganisationer som enskilda advokater har en plikt avseende
implementeringen av dessa principer. Det åligger advokatsamfunden att se till att advokatbyråerna tillämpar
dessa och den enskilde advokaten har att i sin rådgivning
verka för att klienten lever upp till de krav som ställs på
företagen.
Dessvärre lever inte alltid advokatsamfunden och
enskilda advokater upp till sina skyldigheter när det gäller
värnandet av mänskliga rättigheter och rättsväsendets
oberoende. Det singaporianska advokatsamfundet är ett
utmärkt exempel på detta. Landets odemokratiska yttrandefrihetslagstiftning bekämpas inte av advokaterna. Det
är till och med så, att de inte åtar sig att försvara människorättsaktivister som vågat kritisera det styrande partiet
och familjen Lees hantlangare. Om det vittnade i Tokyo
oppositionsledaren Chee Soon Juan. Dessbättre måste
Singapores regimstödjande advokater anses tillhöra undantagen. Annat är det i Zimbabwe. Där riskerar advokaterna dagligen sina liv för att i opposition till regimen stå
vid sina klienters sida. Den numera berömda advokaten
Beatrice Mtetwa är ett lysande exempel på detta.
Advokater ska vara en stödjande kraft, inte ett hinder, i
skyddet av mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer. På många håll i världen är advokaterna och advokatsamfunden den enda samlade kraft som har kunnat agera
när den verkställande makten inkräktar på domstolarnas
oberoende.
Detta reser frågan om hur advokater och andra företag
ska förhålla sig när de etablerar sig i länder, som inte lever
upp till mänskliga rättigheter. Detta är inte enkelt. Klart
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måste dock vara att det egna affärsintresset aldrig får göra
advokaten till medlöpare eller gisslan. Advokater måste
alltid stå fria att kritisera regeringar och biträda också
regimkritiska klienter.
upprätthållandet av legitimiteten i den internationella
rätten liksom i den nationella, kräver inte bara oberoende
och modiga advokater. Det kräver också god lagstiftning.
Men därtill förutsätter det oberoende domstolar och
opartiska domare.
Vi är vana vid att den lagstiftande och den verkställande
makten respekterar dessa principer och deras grundvalar.
Så är dock inte fallet runt om i världen. Exempel på länder
som i detta avseende är mycket problematiska utgör Sri
Lanka, Uganda, Pakistan, Zimbabwe, Bolivia, Singapore,
Gambia, Ukraina, Venezuela, Förenade Arabemiraten
och Fiji. Men också länder som Ryssland med ett starkt
korrupt domstolsväsende och en demokrati som USA
med valda domare lämnar mycket övrigt att önska i detta
hänseende.
Tillgång till effektiva rättsmedel i form av oberoende
domstolar och opartiska domare kräver finansiering.
Domare ska ha en tillräckligt hög lön för att inte riskera att
bli korrumperade. Detta gäller såväl internationella domstolar som nationella. Men det kräver framförallt modiga
domare med integritet. De italienska undersökningsdomare som utredde maffian, liksom de mexikanska domare
som dömde ledarna av de mexikanska narkotikakartellerna till långvariga fängelsestraff är goda exempel på domare med hög integritet. För att inte tala om de underbetalda colombianska domare som vi påminns om i Gabriel
García Márquez ”The Future of Colombia”. Domarna stod
upp mot narkotikahandlarna, upprätthöll rule of law och
förvägrade dem borgen. Narkotikaligans hämnd var att
ställa domarna inför valet att antingen ge efter eller att dö.
Över fyrtio valde döden.
Samma integritet tycks inte känneteckna världens bäst
betalda domare, de i Singapore. De har aldrig gått emot
regeringen eller enskilda ministrar i de så vanligt förekommande förtalsmål varigenom regimkritiker utsätts för
absurda skadeståndssanktioner. När de inte kan betala
försätts de i konkurs och tappar därmed viktiga medborgerliga rättigheter. Bland annat förhindras de att resa
utomlands. Bakom en polerad fasad döljer denna välfärdsstat unkna bakgårdar.
Rättsväsendet och advokatkåren har ett särskilt ansvar
när det gäller att upprätthålla den goda rättsordningen
och mänskliga rättigheter. Advokater, domare och åklagare ska vara en del av lösningen, inte en del av problemet.

”Klimatförändringar
handlar
ytterst om
rättvisa
med återverkningar
inom alla
juridikens
områden.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Ygeman får
ansvaret för
frågor som rör
polisväsendet och civil
krishantering.
Posten har
tidvis varit avskaffad, men
Anders Ygeman.
återinförs i
regeringen Löfven. Anders Ygeman är född 1970 och ordinarie
riksdagsledamot sedan 1996.
Ygeman bor i Årsta men är
uppvuxen i Hagsätra. På Socialdemokraternas hemsida säger
han sig brinna för rättvisa och
utveckling. För att skapa bättre
förutsättningar för människor
i vardagen, men också för att
skapa ett dynamiskt och hållbart
samhälle.

Brottslingars kön och
ålder har analyserats
86–98 procent av gärningspersonerna är män, beroende på
studerad brottstyp. Vid misshandel och rån är oftast någon
av samma kön som gärningspersonen utsatt för brottet. Vid
sexualbrott är brottsoffret någon
av motsatt kön, och vid hot är
den utsatta oftast en kvinna,
oavsett gärningspersonens kön.
Det visar en undersökning gjord
av Brottsförebyggande rådet.

Ny integritetsskyddsmyndighet inrättas
Miljöpartiet har anslutit sig
till överenskommelsen mellan
Socialdemokraterna och de borgerliga partierna om att göra de
tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel permanenta
från den 1 januari 2015 och om
att tillåta hemlig rumsavlyssning
även vid utredning av spioneri,
enligt den förra regeringens proposition från april. Miljöpartiet
har kommit överens med Socialdemokraterna om att genomföra lagstiftningen om hemliga
tvångsmedel – med tillägget att
en särskild integritetsskyddsmyndighet ska inrättas, med
uppgiften att samla tillsynen
över integritetsfrågorna.
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Målsägandebiträdets roll viktigast
för att få framgång i våldtäktsmål
Målsägandebiträdet är den
viktigaste framgångsfaktorn i
våldtäktsmål. Rikspolisstyrelsens rapport föreslår lagändring för att säkerställa att
målsägandebiträde utses.
Förordnande av målsägandebiträde är den största faktor
som leder till framgång i våldtäktsutredningar. Det skriver
Rikspolisstyrelsen i sin rapport
Utveckling av arbetsmetoderna
vid utredning av våldtäkter, som
nyligen presenterades. Syftet
med rapporten är att förbättra
och utveckla polisens handläggning av våldtäkter.
Enligt rapporten bör framstäl-

lan om målsägandebiträde göras
i större utsträckning. Arbetsgruppen bakom rapporten
anser att det är ”oacceptabelt att
denna centrala fråga återkommande tas upp som en brist i
våldtäktsutredningar”. Arbetsgruppen föreslår därför att det
förslag om ändring och komplettering av rättegångsbalken som
utredaren Claes Borgström lade
fram i Sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan
och utredning av sexualbrott ( Ju
2004:1) ska aktualiseras igen.
Förslaget innebär att förundersökningsledaren i samband
med att förundersökning inleds
ska vara skyldig att begära hos

rätten att målsägandebiträde
ska förordnas – på motsvarande
sätt som enligt reglerna om offentlig försvarare.
Rapporten vill också uppdra
åt Statens kriminaltekniska
laboratorium att ta fram nationella rutiner för hur polisens
spårsäkringssats efter sexuella
övergrepp ska hanteras, uppdra
åt nationella bedömandegruppen (som i dag granskar mord)
att granska våldtäktsärenden
utan skälig misstänkt igen efter
30 dagar, om brottet har inslag
av allvarligt våld eller en indikation om seriebrottslighet, och
förbättra utbildningarna för
MA
våldtäktsutredare. 

Sverige fälls i Europadomstolen
Sverige fälls för brott mot
Europakonventionen i ett mål
som rör Botniabanan.
Bakgrunden till tvisten är att 18
medlemmar i Degernäs samfällighetsförening motsatte sig en
sträckning av Botniabanan i
närheten av Umeå. Sträckningen
går igenom ett så kallat Natura
2000-område, det europeiska
nätverk av naturskyddsområden
som har inrättats i enlighet med
EU:s habitatdirektiv.
De flesta av medlemmarna
i samfällighetsföreningen bor
permanent eller delvis i fastigheter som ligger i närheten av
naturskyddsområdet och de
ansåg att tågbanan skulle orsaka
buller och vibrationer och därmed påverka deras egendom
negativt.
I juni 2003 fattade regeringen
beslut om att tillåta byggandet
av en tio kilometer lång järnväg
i närheten av det berörda
naturskyddsområdet. Tre av de
boende i området överklagade
då beslutet till Högsta förvalt-

Bild från Botniabanans invigning.

ningsdomstolen och hävdade
att det stred mot såväl svensk
som europeisk lag, då området
där järnvägen skulle dras ligger
nära ett Natura 2000-område.
Högsta förvaltningsdomstolen
tog inte upp fallet till prövning.
Domstolen ansåg att de boende
kunde få en rättslig prövning
av beslutet att bygga järnvägen
senare. Under de efterföljande
juridiska förhandlingarna ansåg
dock domstolarna, däribland
Högsta förvaltningsdomstolen,
att de var bundna vid regeringens beslut från 2003.

I Europakonventionens artikel
6.1 stadgas om rätten till en
rättvis rättegång. I domen slår
Europadomstolen i Strasbourg
fast att Sverige har brustit när
det gäller att ge de boende runt
Botniabanan i Umeå möjlighet
till rättslig prövning av regeringens beslut att tillåta byggandet
av järnvägen i närheten av deras
fastigheter. Sverige har därmed
brutit mot artikel 6 i Europa
konventionen. Svenska staten
har nu tre månader på sig att betala ut ett skadestånd på 20 000
KK
euro. 
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Anders Ygeman
blir ny inrikesminister

Nyheter
Ny blankett för
brottskadeersättning

Timkostnadsnormen föreslås
bli 1 302 kronor för 2015
Domstolsverket vill räkna upp
timkostnadsnormen med 2,04
procent.
Domstolsverket har lämnat in
sitt underlag för beräkning av
timkostnadsnormen för rättsliga
biträden till regeringen.
Domstolsverket föreslår att
timkostnadsnormen för 2015
ska räknas upp med 26 kronor
eller 2,04 procent från timkostnadsnormen för 2014. Det
innebär att timkostnadsnormen
skulle bli 1 302 kronor exklusive
moms för rättsliga biträden med
F-skatt.

Domstolsverket fastställer
taxor för ersättning till rättsliga
biträden med utgångspunkt från
timkostnadsnormen i november.
När Domstolsverket har
beräknat timkostnadsnormen
för 2015 har verket utgått från
samma grunder som tidigare år,
som regeringen fastställde år
2000 och 2007. Det innebär att
timkostnadsnormen fortfarande
baseras på normen för år 2000
– som byggde på kostnaderna
hos de statliga allmänna advokatbyråerna, som fanns till år
2000 – och att den debiterbara
tiden ligger fast på 72,5 procent.

Vid beräkningen av timkostnadsnormen ska Domstolsverket enligt regeringens beslut ta
hänsyn till den genomsnittliga
kostnadsutvecklingen de tre
senaste åren.
Timkostnadsnormen styr
ersättningen till bland andra
rättshjälpsbiträden, offentliga
försvarare och målsägandebiträden. Regeringen fastställer den
varje år utifrån Domstolsverkets
beräkningsunderlag.

Domstolsverkets förslag
till timkostnadsnorm för 2014
med redovisning av metoden
för beräkningen

Morgan Johansson är ny justitieminister

FOTO: ISTOCK, RIKSPOLISSTYRELSEN

Justitieutskottets förre ordförande ska leda Justitiedepartementet.
Morgan Johansson är Sveriges
nya justitie- och migrationsminister. Det berättade statsminister Stefan Löfven i samband
med att han läste upp regeringsförklaringen i riksdagen. Morgan Johansson får också ansvar
för migrationsfrågor. Morgan
Johansson var ordförande i
riksdagens justitieutskott från
2010 och tills den nya riksdagen
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samlades efter riksdagsvalet
2014. Han blev ledamot av justitieutskottet 1998, då han kom in
i riksdagen, och satt i utskottet
till 2002.
Morgan Johansson var folkhälsominister i den socialdemokratiska regeringen 2002–2006.
Från 2006 till 2010 var han
ledamot av konstitutionsutskottet. Han är fil. kand. och journalist. Den före detta advokaten
Catharina Espmark har utsetts
till statssekreterare hos Morgan
Johansson.

Morgan Johansson.

En ny blankett för att ansöka
om brottsskadeersättning för
personskada och kränkning har
tagits fram av Brottsoffermyndigheten. Den nya blanketten är
mindre omfattande och ska vara
överskådlig, enkel att fylla i och
ge svar på grundläggande frågor.
Syftet med den nya blanketten
är att förenkla för brottsoffer
att ansöka om ersättning. Det
går även att ansöka om brottsskadeersättning elektroniskt på
Brottsoffermyndighetens webbplats.
www.brottsoffermyndigheten.se

Polisen felprioriterade enligt Brå.

Fler poliser men inte fler
uppklarade brott
Under åren 2006–2010 gjorde
regeringen en satsning på att
anställa fler poliser för att kåren
skulle uppnå ett bättre resultat i
sitt arbete. Men trots att polisstyrkan ökade med 2 500 personer till 20 000 klarades inte fler
brott upp, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå.
– De nya resurserna lades inte
på att klara upp vardagsbrott ute
på fältet. Resurserna användes
till specialisttjänster av olika slag
– som fler brottsoffersamordnare, kriminalunderrättelsetjänst
och spaning. Polisen borde ha
prioriterat annorlunda om de
hade velat öka uppklarningen.
De borde ha avsatt de nya tjänsterna till exempelvis patruller
som har mer tid att åka och göra
inledande utredningsinsatser på
brottsplatsen, säger Stina Holmberg, chef för utvärderings- och
polisforskningsenheten på Brå.
Ett antal förändringar har
dessutom, enligt rapporten, bidragit till att polisens arbete med
att klara upp vardagsbrott har
försvårats.
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Nyheter
AUSTRALISKE FAMILJERÄTTSDOMAREN PROFESSOR NAHUM MUSHIN

Specialdomstolar för familjerätt
stärker barnens roll i samhället
En specialdomstol för familjemål med tillräckliga resurser
är viktig för att säkra barnens roll i samhället. Det var
professor Nahum Mushins
slutsats vid Stockholms barnrättscentrums seminarium om
att tillvarata barnets intressen
i vårdnadsmål.

när familjedomstolen var som
mest utbyggd på 1990-talet
hade den 52 domare över hela
Australien, 8 juristregistratorer
8

Nahum Mushin talade vid ett seminarium på Advokatsamfundet.

som bland annat hanterade
interimistiska ansökningar och
ett antal andra registratorer
som handlade mål. Familjedomstolen hade också anställda
psykologer och socialarbetare
som arbetade med utredningar,
medling och rådgivning.
Efter ekonomiska neddragningar har domstolen i dag

avsevärt färre anställda och
mindre omfattande verksamhet,
men den huvudsakliga strukturen kvarstår.
I Australien kan domstolen förordna en independent
children’s lawyer, ”oberoende
barnadvokat”, för att företräda
barnet i en vårdnadstvist. Företrädaren är rättshjälpsfinan-

professor mushin förespråkade
varmt specialisering för alla
inblandade yrkesgrupper inom
familjerätten, från domare och
advokater till socialtjänst och
psykologer. Han menade att
det lyfter upp familjerätten och
barns rättigheter i rättssystemet.
Han menade också att många
parter i familjemålen föredrar
specialdomstolens ”in-house”karaktär – särskilt de som tillhör
kulturella minoriteter.
– Min personliga uppfattning
är att en specialdomstol för
familjerättsliga mål, som får tillräckliga resurser, är viktig för att
bekräfta den grundläggande roll
som barnen fyller i samhället,
förklarade Nahum Mushin. MA
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Nahum Mushin talade vid ett
seminarium ordnat av Barnrättscentrum vid Stockholms
universitet den 25 september
i Advokatsamfundets lokaler.
Rubriken var ”Children’s best
interests in custody cases”.
Nahum Mushin är professor
vid Australiens största universitet, Monash University i
Melbourne. Där undervisar han
i juridik och etik. Dessförinnan
var Mushin under 21 år domare
i Family Court of Australia, en
federal domstol för familjerättsliga mål.
Professor Mushin beskrev systemet med den federala familjedomstolen i Australien, som
infördes 1976. De flesta familjerättsliga mål ligger under de
federala domstolarna, som vårdnadstvister, äktenskapsskillnad
och de privaträttsliga följderna
av att äktenskap och äktenskapsliknande relationer upphör – i
huvudsak de följder som gäller
barn och egendom. Undantagna
är bland annat skydd av barn
och adoptionsärenden, som
hanteras av delstatsdomstolarna. Omhändertaganden av barn
(motsvarande LVU-ärenden) och
de flesta adoptionsmål hanteras
däremot av delstatsdomstolarna.

sierad och är skyldig att inta en
oberoende hållning. Om barnet
är nog gammalt måste den
oberoende advokaten redovisa
barnets inställning för domstolen, men är också skyldig
att lämna ett eget, oberoende
förslag, som kan skilja sig från
barnets uttryckliga vilja.
Barnens egna åsikter – som
betonas i barnkonventionen
– kommer till domstolens
kännedom på flera sätt: genom
barnets oberoende advokat, i
expertyttranden från lärare,
socialarbetare, psykologer och
andra tjänstemän inom hälsosektorn, och genom upptagning av bevis från bland andra
barnets föräldrar.
De avsevärda ekonomiska
nedskärningarna av domstolarnas resurser har medfört att
oberoende företrädare utses i
färre fall.
– Man kan hävda att det innebär att Australien bryter mot
FN:s barnkonvention, sa Nahum
Mushin.

Nyheter

Länsstyrelsen delgav inte ombudet
– grund för att återställa försutten tid
Delgivning direkt med huvudmannen ledde till för sent
överklagande.
Kammarrätten i Jönköping
återställer försutten tid för ett
dödsbo, eftersom länsstyrelsen
hade försummat att delge dödsboets ombud sitt beslut.
Ett dödsbo överklagade
genom ombud ett avgiftsbeslut
till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslöt att inte ta upp överklagandet till prövning. Beslutet
delgavs dödsboets företrädare,
men inte det befullmäktigade
ombudet, som inte heller fick

underrättelse om delgivningen
med dödsboföreträdaren.
Därmed kunde inte ombudet
överklaga länsstyrelsens beslut i
tid till förvaltningsrätten.
kammarrätten skriver i sitt beslut att dödsboet hade företrätts
av ett ombud med en fullmakt
som omfattade behörighet att
ta emot handlingar. Enligt 15 §
första stycket delgivningslagen
är då också ombudet delgivningsmottagare. Enligt samma
bestämmelse bör ombudet underrättas, om den handling som
ska delges lämnas till ombudets

huvudman. Kammarrätten konstaterar att länsstyrelsen inte
har underrättat ombudet, som
borde ha skett, och att länsstyrelsens underlåtenhet medförde
att dödsboets överklagande inte
kom in i rätt tid. Därför beslutar
kammarrätten med hänvisning
till rättsfallet HFD 2013 not. 7 att
återställa den försuttna tiden,
och att förvaltningsrätten ska
handlägga dödsboets överklagande som om det hade kommit
MA
in i rätt tid. 

Läs mer: Kammarrättens i Jönköping beslut den 10 september 2014 (mål nr 2242-14)

Ny upphandlingsrättslig tidskrift
ska lyfta upphandlingsfrågorna

FOTO: TOM KNUTSON

Sverige får en ny rättsvetenskaplig tidskrift när första
numret av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) kommer ut i
början av november.
Advokaten jur. dr Andrea
Sundstrand, lärare och forskare
på juridiska institutionen vid
Stockholms universitet, har tagit
initiativet till UrT. Tidskriften
ska ges ut med fyra nummer per
år av en särskild ideell förening.
UrT:s redaktion konstaterar
att bristen är stor på vetenskapliga arbeten inom området
offentlig upphandling. Mer än
20 år efter att den första lagen
om offentlig upphandling trädde
i kraft finns bara en svensk
rättsvetenskaplig avhandling i
ämnet.
– Men många kommer in på
området i sin forskning. Till
den första forskningskonferensen någonsin om offentlig
upphandling, som UrT och
Konkurrensverket ordnar den
6–7 november, har vi samlat 25
forskare från Sverige, Norge,
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Åklagarna gör som polisen, omorganiserar sig.

Åklagarmyndigheten
får en ny organisation
Den 1 oktober ändras Åklagarmyndighetens organisation. De
drygt 30 geografiskt indelade
åklagarkamrarna förs samman
till sju större områden och en
nationell avdelning. Ett syfte
med omorganisationen är att underlätta samverkan med den nya
Polismyndigheten som bildas
vid årsskiftet. De sju nya åklagarområdena blir desamma som
polismyndighetens regioner.
Och huvudorterna för åklagarområdena blir desamma som för
polisregionerna.
Utöver de sju geografiska åklagarområdena inrättas en nationell avdelning för de riksenheter
och åklagarkammare som har ett
nationellt ansvar.

Förslag om ensamdomare
i tvistemål risas

Danmark och Estland, säger
Andrea Sundstrand.
UrT ska i första hand innehålla rättsvetenskapliga artiklar.
Men också artiklar om ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågor i offentlig upphandling kan publiceras.
– Målgruppen är alla som
kommer i beröring med upphandlingsfrågor, oavsett om
man är ekonom eller jurist och
oavsett om man är praktiker
eller teoretiker, säger Andrea
Sundstrand.

Hon understryker att frågorna
berör många som fattar beslut
om upphandlingar på myndigheter och enheter runt om i
Sverige:
– Vi måste ha forskning för att
undersöka vad de olika rättsreglerna faktiskt betyder. Det har
stor betydelse för de praktiker
som arbetar med upphandling.
Den akademiska kvaliteten
på UrT säkerställs av ett redaktionsråd som består av forskare
från tio universitet och högskoMA
lor. 

Advokatsamfundet anser att
ett nytt förslag om att ensamdomare ska kunna avgöra fler
tvistemål hotar rättssäkerheten.
Justitiedepartementets promemoria Ökad endomarbehörighet
föreslår bland annat att tingsrätternas möjligheter att avgöra
dispositiva tvistemål med en
ensam domare ska utökas och
att parterna i tvistemålen inte
längre ska få ha inflytande över
om målet ska avgöras av en eller
tre domare. Advokatsamfundet
skriver i sitt remissyttrande över
promemorian att förslagen innebär ”att rättssäkerheten offras
på effektivitetens altare”. Samfundet konstaterar att lagförslaget inte syftar till att förbättra
kvaliteten på dömandet, utan
bara till att få snabbare avgöranden, och varnar för en klar risk
för att oerfarna domare i större
utsträckning kommer att avgöra
tvistemål ensamma.
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Nyheter
Byråkollegas jäv smittade
inte konkursförvaltare

Patienternas delaktighet föreslås öka.

Förändringar föreslås
av psykiatrisk tvångsvård
I slutet av augusti lämnade Psykiatriutredningen en rad förslag
för att stärka patientsäkerheten
och rättssäkerheten för dem
som vårdas med stöd av lagen
om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
och lagen om rättspsykiatrisk
vård (LRV). Ett av förslagen
innebär att det ska införas en
kompletterande bestämmelse
i varje tvångslag, som tydliggör
att vårdgivarnas kvalitetssäkringsarbete omfattas av åtgärder som syftar till att minska
behovet av tvångsåtgärder. Det
föreslås även att patientens delaktighet i vården stärks. Tvångsåtgärder som rör barn får, enligt
förslaget, endast vidtas om det
är förenligt med barnets bästa.
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Snart sjösätts den nya polisorganisationen.

Fler poliser ute på fältet
i ny organisation
Den 1 januari 2015 ombildas
dagens 21 polismyndigheter
och Rikspolisstyrelsen till en
sammanhållen polismyndighet.
Beslutet att bilda en sammanhållen myndighet fattades av
riksdagen i december 2012.
Ett syfte med reformen är att
skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att snabbt
ingripa mot och utreda brott.
– Vi har träffat omkring 3 000
medarbetare och ungefär
lika många medborgare och
inhämtat synpunkter om olika
ämnesområden. En sak är enty-

dig, man vill ha fler poliser ute
på fältet, sade regeringens särskilda utredare, Thomas Rolén,
när Svenska kriminalistföreningen arrangerade en höstpub i
början på oktober.
thomas rolén berättade att en
viktig nyhet i den nya organisationen är att minst 50 procent
av poliserna i varje region ska
jobba i yttre tjänst längst fram i
lokalsamhället.
Den nya sammanhållna myndigheten ska bestå av sex nivåer:
rikspolischefen, underregioner,
polisområden, lokalpolisom-

råden, mindre grupper och
medborgarna. Geografiskt motsvarar polisområdena de flesta
av dagens länspolismyndigheter. Undantagna är regionerna
Stockholm, Väst och Syd till
följd av deras storlek.
25 personer föreslås bli polisområdeschefer. De ska få mer
tid än dagens länspolismästare
till att samordna, planera och
följa upp det operativa polisarbetet. De ska därför inte ansvara
för gemensamma funktioner
som personaladministration,
ekonomi, inköp, lokaler och
KK
kommunikation. 

Kostnader måste få preciseras innan skiljedom meddelas
en part i ett skiljeförfarande
ska ges möjlighet att precisera
förfarandekostnaderna innan
skiljedomen meddelas, även om
skiljeförfarandet avslutas därför
att skiljemannen anser sig obehörig. Det kommer Hovrätten
för Västra Sverige fram till i en
dom. Hovrätten ändrar skiljedomen och förpliktar den förlorande parten att ersätta motparten
för kostnader vid skiljeförfarandet med 238 000 kr.

Ett aktiebolag påkallade
skiljeförfarande mot ett annat
aktiebolag. Båda bolagen yrkade
ersättning för kostnader vid
skiljeförfarandet. Innan muntlig
förhandling hölls fann skiljemannen att han inte var behörig
att pröva tvisten, avvisade talan
och avslutade skiljeförfarandet.
Påkallandebolagets motpart var
vinnande part.
Det vinnande bolaget hade
inte preciserat sitt kostnadsyr-

kande, och fick inte ersättning
för skiljeförfarandekostnaderna.
Hovrätten finner att brister
i skiljemannens handläggning
ska bedömas enligt principerna
för rättegångsfel och att han
borde ha upplyst bolaget om att
förfarandet kunde avslutas vid
prövningen av behörighetsfrågan. Därför har motparten rätt
MA
till ersättning. 

Hovrättens för Västra Sverige
dom i mål T 2290-13
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En konkursförvaltare vars
byråkollega hade biträtt den
dominerande fordringsägaren
i konkursen var inte jävig i konkurslagens mening. Det kommer
Göta hovrätt fram till i ett beslut.
Tillsynsmyndigheten i konkurser
yrkade att en advokat som var
konkursförvaltare skulle entledigas från sitt uppdrag på grund
av jäv. Grunden var att en byråkollega till konkursförvaltaren
hade biträtt en bank som var den
största prioriterade fordringsägaren i konkursen. Men Växjö
tingsrätt fann att omständigheterna inte kunde rubba förtroendet för konkursförvaltarens
opartiskhet, och avslog tillsynsmyndighetens yrkande. Ärendet
där byråkollegan företrädde
banken var avslutat, avsåg ett
helt annat rättsområde och hade
ingen koppling till konkursen.
Göta hovrätts beslut 19/9 2014
i mål nr Ö 2346-14

Nyheter
VQ-KONFERENSEN

Trender och tendenser inom
juristbranschen presenterades
Det är en myt att alla klienter i
första hand styrs av priset för
advokattjänsten. Vad klienterna söker är i stället en ökad
förutsägbarhet, hanterbarhet,
och transparens.
Det konstaterade Richard Burcher, före detta advokat från Nya
Zeeland, på en juridikkonferens
i Stockholm som arrangerats av
Virtual Intelligence VQ. Burcher
som har bedrivit forskning om
prissättning av juridiska tjänster
menade att hur klienten värderar advokatens utförda arbete
har mycket lite att göra med
hur mycket tid som advokaten
har lagt ner, i stället handlar det
om vilken nytta klienten fått ut.
Många klienter vill även att advokaterna i ökad utsträckning ska
dela de risker som de tar.
Enligt Burcher borde advokatbyråerna utveckla sina
debiteringsmodeller för att på
ett bättre sätt möta sina klienters
behov och förväntningar. Han
gjorde en liknelse med en
restaurang. Det är svårt att tänka
sig en restaurang som bara har
en rätt, broccoli, på menyn.
Tvärtom finns det alltid en rad
olika rätter med olika priser
så att gästen kan göra sitt eget
unika val utifrån just sina behov.

Cirka 170 deltagare hade samlats på VQ-konferensen, som hölls för femte gången, för att lyssna på bland andra Richard Burcher.

erna måste bli mer lyhörda för
sina klienters behov och söka
upp dem i stället för tvärtom.
– Vad jag vill att folk ska säga
om vår byrå är att vi ser ut,
arbetar och låter som vilket
annat företag som
jonathan whittaker,
helst. Och det beror
senior partner på
på att vi måste det
advokatbyrån SAS Dai dag och i framtiden,
niels LLP, beskrev hur
sa Jonathan Whittaker
hans byrå i Stockton
och tillade:
utanför Manchester
– Allt vi egentligen
i nordvästra England
gör är att sälja juriarbetar. Han betonade
diska tjänster. Så lär
att advokatbyråerna
av hur andra företag
Jonathan Whittaker.
inte kan förvänta sig
gör. Ta till er deras
att klienterna per automatik
kunskaper och ha självförtrokommer att strömma in till dem.
ende nog att omsätta dem i era
Han menade att advokatbyråegna byråer.
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hur företaget väljer juridiska
tjänster för att få ut så mycket
som möjligt var ämnet vid den
avslutande paneldebatten.
Under ledning av Stockholms
handelskammares generalsekreterare Annette Magnusson
diskuterade Jonas Bengtsson,
chefsjurist på Telia Sonera, Eva
Blonde, chefsjurist för Sverige
och Norden på Hewlett-Packard
Sverige, Magnus Billing, vd för
Stockholmsbörsen, Carl-Viggo
Östlund, tidigare vd för bland
annat SBAB, Nordnet Bank
och Salus Ansvar, Maria-Pia
Hope, managing partner på
Advokatfirman Vinge, och Biörn
Riese, ordförande i Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, med

utgångspunkt från chefsjuristrapporten The Swedish General
Counsel Report 2014. Rapporten
bygger på intervjuer med chefsjurister och vd-ar och beskriver
hur de ser på chefsjuristers och
bolagsjuristers roll i svenska
företag. Den visar bland annat
att 78 procent av chefsjuristerna
i företagen hade en bakgrund
på advokatbyrå och att brytpunkten för när företag väljer
att skapa en intern juridisk funktion ligger vid en omsättning på
1 miljard kronor. För närvarande
utförs omkring 70 procent av de
juridiska tjänsterna i företagen
av egna bolagsjurister och 30
procent av externa juridiska
TK, MA
rådgivare. 
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Världen
IBA

Inrätta en internationell
miljödomstol
Klimatlagarna är för bristfälliga för att kunna skydda de
mänskliga rättigheterna. Nya
regelverk behövs därför.

kan utöva effektiv kontroll. Det
handlar om planeten Jordens
överlevnad, säger Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg som
Även om klimatförhar ingått i den arbetsändringarna påverkar
grupp hos IBA som har
alla slår de oproportagit fram rapporten.
tionerligt hårt mot
I över 50 rekomde människor som
mendationer upphar bidragit minst till
manar IBA världens
dem. Det konstaterar
ledare, politiker,
den internationella
advokater, företag,
advokatorganisatiobranschorganisatioAnne Ramberg.
nen International Bar
ner, människorättsAssociation (IBA) i
organ, forskare samt
rapporten ”Achieving Justice
privatpersoner att gemensamt
and Human Rights in an Era of
vidta djärva åtgärder för att
Climate Disruption”. IBA anser
uppnå klimaträttvisa.
därför att omedelbara insatser
krävs för att de människor som
– rapporten innehåller konkreta
drabbas av klimatförändringförslag om legala och instituarna ska få bättre möjligheter till
tionella reformer, företagens
domstolsprövning och tillgång
och särskilt de multinationella
till ett bättre regelverk.
företagens ansvar – i syfte att
– Världen står inför sin största
garantera upprätthållandet av
utmaning någonsin. Globalimänskliga rättigheter. Rapporseringen i kombination med
ten är ett uttryck för att också
klimatförändringarna är livsadvokater och andra jurister tar
avgörande för vår framtid. Det
ansvar för att försöka medverka
saknas i dagsläget såväl regeltill att stoppa de utomordentligt
verk som någon institution som
allvarliga konsekvenserna av de

pågående klimatförändringarna,
säger Anne Ramberg.
Ett av IBA:s förslag är att en
ny universell mänsklig rättighet – rätten till en säker, ren,
sund och hållbar miljö – får ett
rättsligt erkännande. En annan
rekommendation är att en ny
struktur för tvistlösning vad gäller klimatfrågor bildas – bland
annat föreslås att en ny internationell miljödomstol inrättas.
Andra rekommendationer är
att Världshandelsorganisationen (WTO) utfärdar riktlinjer,
där staterna försäkras om att
handelsrelaterade åtgärder som
motiveras av klimathänsyn inte
strider mot WTO:s handelsregler samt att ekonomiska subventioner omfördelas från fossila
bränslen till klimatvänlig teknik.
IBA rekommenderar även att
företagen får ökade skyldigheter
att känna till klimatförändringarnas inverkan på mänskliga rättigheter. Kraven på att företagen
blir mer miljömedvetna föreslås
öka liksom kraven på att de gör
fler koncernövergripande mätningar av utsläppen av växthusKK
gaser. 

IBA:s rapport är ett uttryck för att
advokater och andra jurister tar
ansvar för att försöka medverka
till att stoppa de utomordentligt
allvarliga konsekvenserna av de
pågående klimatförändringarna.

KPMG lanserar MDP i Storbritannien
Revisionsjätten KPMG kommer
att erbjuda sina klienter juridiska rådgivningstjänster inom
ramen för revisionsfirman.
Det blir möjligt sedan tillsynsmyndigheten för advokater i
England och Wales (Solicitors
Regulation Authority) beviljade
KPMG licens för en alternativ
företagsstruktur (alternative
business structure, ABS). En
12

sådan licens kan sedan oktober
2011 beviljas enligt den engelska
lagen om juridiska
tjänsteutövare,
Legal Services Act.
Med en sådan licens
kan advokater
bedriva verksamhet
tillsammans med till
exempel revisorer eller fastighetsmäklare.
KPMG är den första revi-

sionsbyrån i Storbritannien
som marknadsför sig som MDP
(multi-disciplinary
partnership). Tidigare i år fick en annan revisionsjätte,
PwC, också en ABSlicens i England och
Wales.
Brittiska KPMG planerar att
tillhandahålla utökad juridisk
rådgivning inom affärsjuridik,

arbetsrätt och migrationsrätt
till sina befintliga klienter, men
betonar att företaget inte har
några planer på att etablera
fristående advokatverksamhet.
KPMG uppger att revisionsbyrån
planerar att tredubbla antalet
jurister i firman till 150 jurister
under de närmaste tre åren.
i sveriges advokatsamfund var
frågan om multi-disciplinary
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Världen

Vi hittar
er nya jurist

Vi känner vår marknad väl och vet att
vi efter många års erfarenhet av lyckade
juristrekryteringar är bra på att hitta
rätt jurist till varje specifik tjänst.
Välkommen att kontakta Susanne Falk
på 0762- 82 88 89 för mer information.

partnerships omdiskuterad omkring år 2000. Advokatsamfundet förklarade att det inte var
förenligt med god advokatsed
för en advokat att ingå i en firma
som också var en revisionsbyrå.
Det ledde till att ett antal advokater lämnade sina byråer för att
gå över till några av de största
revisionsfirmorna och medverka
i deras satsningar på affärsjuridisk rådgivning. Men efter några
Advokaten Nr 8 • 2014

år avvecklade revisionsbyråerna
sina affärsjuridiska avdelningar,
och många av affärsjuristerna
återgick till advokatbyråerna.
advokatsamfundet har varit
kritiskt till att blanda samman
revisors- och advokatverksamhet på den grunden att de två
yrkesgrupperna har olika roller
och följer yrkesregelverk med
MA
olika utgångspunkter. 

A PART OF

www.falksearch.se
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Reportage Internationell terrorism
En IS-anhängare bevakar trafiken i staden
Mosul i norra Irak den 23 juni i år.
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Allt fler svenskar
strider för
Islamiska staten
Mer än åttio svenskar har rest till Irak och Syrien för att slåss för Islamiska
statens räkning. Säkerhetspolisen ser allvarligt på dagens situation.
Den oroväckande trenden visar inte några tecken på att avta.
TEXT: TOM KNUTSON FOTO: TT NYHETSBYRÅN

D

et har tidigare funnits ”resandevågor” från Sverige med
jihadister eller personer från
så kallade al-Qaidainspirerade miljöer. Men dagens resandevåg med personer som reser från Sverige för att
slåss för den sunnimuslimska terroriströrelsen Islamiska staten, IS, i Irak
och Syrien skiljer sig från de tidigare.
Det konstaterar Matilda Broman, chef för analysenheten på
Säkerhetspolisen (Säpo), som medverkade på ett seminarium arrangerat
av Folk och Försvar i Stockholm i oktober.
– Det är oroande att fler personer
än tidigare reser från Sverige för att
delta. Det är en större omfattning på
resandeverksamheten, säger Matilda
Broman som ser allvarligt på att så
många har valt att resa för att delta i
inbördeskrigen.
Cirka 85 personer har enligt Säpo
rest från Sverige till regionen för att
delta i konflikten för IS:s räkning. Av
dem har 20-tal dödats. Cirka 40 personer har återvänt.

Advokaten Nr 8 • 2014

– Vi ser att bilden förändras hela
tiden. En del åker ner flera gånger
och det tillkommer grupper. Det kan
till exempel vara ett kompisgäng som
åker ner för att delta, som ser sin kallelse och som känner en spänning i att
delta.
de svenska jihadisterna, som främst
är män i 20-årsåldern, kommer från
olika platser i hela Sverige. Deras bakgrund varierar. Somliga kommer från
ordnade förhållanden i Sverige, andra
känner ett utanförskap i den svenska
kontexten.
– Vi är säkra på att det finns kulturella och religiösa delar som samverkar. Men det handlar också om personliga egenskaper. Ofta känner man
kanske att man inte riktigt hör hemma
här. Det finns också en spänning i att
åka och känna att man är del i något
större som man tror på.
Enligt Matilda Broman tyder de
flesta kända fall på att personerna har
blivit rekryterade genom sociala medier, som Facebook och Twitter. Det

Matilda Broman,
chef för analysenheten på Säkerhetspolisen.

är något nytt jämfört med tidigare resandevågor. Det kan handla om att de
som är i regionen uppmanar andra att
komma ner.
– Vi ser att enskilda personer som
har deltagit i striderna är tunga röster
i den internationella debatten, och de
är ett slags förebilder som kan locka
med sig individer.
Matilda Broman kan inte bekräfta
att kvinnor deltar i striderna. De
kvinnor som reser dit gör det i stor
utsträckning för att stödja IS på olika
sätt. Hon avvisar att det skulle ske en
rekrytering genom muslimska församlingar eller på platser nära moskéer.
när det gäller hotbilden mot Sverige
så ser Säpo ganska få fall som är direkt uttalade mot enskilda personer,
vid något tillfälle har Sverige nämnts.
– Vi ser inte ett uttalat hot mot Sverige utan många al-Qaidagrupper är
fokuserade på Syrien men det kopplar
vidare till omvärlden, till Europa och
till Sverige, kommenterar Broman.
Majoriteten av jihadisterna som
15
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återvänder har inte för avsikt att begå
terrorattentat i Sverige. Men myntets
baksida, konstaterar Matilda Broman,
är att det räcker om en eller två personer har det för att situationen ska vara
allvarlig.
– Det är det som gör vårt arbete
svårt, säger hon och tillägger:
– Bland dem som återvänder finns
de som anser att det är legitimt att
identifiera mål i Sverige, Europa eller
någon annanstans i världen.
Matilda Broman beskriver Säpos
arbete ”som att lägga ett pussel som
aldrig blir färdigt”. Säpo samarbetar
med andra svenska aktörer och deltar
i internationella sammanhang för att
få reda på mer om enskilda individer
som har avsikt och förmåga att begå
ett terrorbrott. Det kan handla om
en enskild individ eller om en större
organisation som planerar ett attentat.

”Bland dem
som åter
vänder finns
de som anser
att det är
legitimt att
identifiera
mål i Sverige,
Europa
eller någon
annanstans
i världen.”
Matilda Broman

när personerna återvänder vill Säpo
samtala med dem för att ta reda på
vad det är som har hänt. I vissa fall är
det tragiska historier och personerna
är desillusionerade efter att ha upplevt krigets fasor.
– Det är inte självklart att man har

radikaliserats och är beredd att begå
ett terrorattentat på svensk mark.
Men det kan vara så. Och därför är det
en viktig fråga att följa för oss.
Säpos bedömning är att återvändarna har ett fortsatt engagemang eller
åtminstone solidaritet med de grupper som de har vistats tillsammans
med.
– Vi tror inte att de kommer att utveckla en attentatsförmåga eller en
attentatsavsikt. Men det vi ser är att
man har blivit van att använda våld.
Man har blivit van att använda skjutvapen och kanske har man en lägre
tröskel för att använda våld. Det är för
tidigt att säga var det här kommer att
sluta. Men vi ser tendenser till att man
vill åka ner igen i vissa fall.
utvecklingen i syrien och irak gör att
Säpo befarar att dagens resande med
jihadister från Sverige kommer att
fortsätta. Ur ett europeiskt perspektiv
kan man se hur jihadister från hela
världen har knutit kontakter med
varandra i Syrien och fortsätter med
det. Det kan vara så att ett tänkbart
framtida terrordåd kan planeras av
IS-anhängare i Sverige och flera andra
europeiska länder. På olika sätt un-

al-Qaidainspirerat resande till Syrien/Irak

Återvändare i Sverige

Resenärer i Syrien

Avlidna

Bilden visar att antalet svenskar som strider för IS ökar. Cirka 85 personer har rest från Sverige till regionen för att slåss
för IS. Av dem har ett 20-tal dödats. Cirka 40 personer har återvänt.
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derstryker det här värdet av internationellt samarbete, betonar Broman.
För närvarande saknas det stöd i
lagstiftningen för att hindra en person
från att resa iväg för att delta strider.
FN antog dock i augusti en resolution
som syftar till att försvaga de militanta
islamisterna i Syrien och Irak. Resolutionen ska bidra till att de militanta
islamisternas finansiering och rekrytering av stridande från andra länder
försvåras. För närvarande ser Justitiedepartementet över hur den svenska
lagstiftningen ska kunna anpassas till
den.
ett förbud mot deltagande i krig utomlands riskerar enligt många kritiker att stjälpa snarare än hjälpa de
rättsstater de är tänkta att skydda.
En central och svår fråga är även att
reda ut vad som frihetskamp eller
terrorism? Totalitära länder terror
stämplar ofta prodemokratiska organisationer. Flera kritiker anser att en
genomarbetad lagstiftning är svår att
åstadkomma. Terroristlagarna kan
även användas av diktaturer för att inskränka pressfrihet eller grupper som
använder civil olydnad.
– Det är för tidigt att säga hur det
kommer att påverka vårt arbete, kommenterar Matilda Broman som betonar att förebyggande åtgärder är den
allra viktigaste pusselbiten för Säpo
i dag. Säpo är en av flera aktörer som
kan göra en insats i det arbetet för att
hjälpa många unga som reser ner.
– Vårt främsta medel om vi får veta
att någon är på väg att åka är att ta
kontakt med personen och se om det
finns någon möjlighet att få personen att ändra sig. Men när det väl har
gått så långt är det så att man många
gånger reser i alla fall. Det är inte alltid samtalet med säkerhetspolisen gör
att man låter bli att åka.
det har tidigare funnits andra resandevågor med jihadister från Sverige till
krigsområden. Det förekom till Afghanistan på 1990-talet och 2000-talet,
berättar Matilda Broman. I Irakkriget
började en ny våg från 2003 och framåt. Till Somalia reste terroristgrupper
från olika länder med kopplingar till
al-Qaida och till dem anslöt ett antal
svenskar. Säpo vet även att svenskar
har rest till Jemen 2011 för att delta i
inbördeskriget. n
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Du som vill utföra ett
perfekt arbete måste först
vässa dina verktyg
Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns
sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med
rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och
kan ligga steget före.
När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel
tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du
hjälp att hitta exakt den information du behöver.
Perfekt Information. När det måste blir rätt.
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Doktrinens möte
Med anledning av att Magnus Ulväng, professor i straffrätt, tilldelats det rättsvetenskapliga priset av Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning arrangerades ett rundabordssamtal med företrädare för rättsväsendets olika aktörer.
TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

U

nder ledning av Advokatsamfundets tidigare ordförande
Tomas Nilsson samtalade
Magnus Ulväng, vice riksåklagare Kerstin Skarp och lagmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg.
Bland annat diskuterades dagens
rättsvetenskapliga forskning, begrepp
som integritet och hur kontakten mellan praktikerna och doktrinen, den
18

rättsvetenskapliga litteraturen i dess
helhet, kan utvecklas.
tomas: Hur ser era kontakter ut
med doktrinen och dess företrädare?
kerstin: Jag tror att i det allmänna
dagliga, om man tänker sig den operative åklagaren i tingsrätt eller hovrätt,
går man mycket på sina kunskaper
och rutiner och har lite tid att fundera
och ”knäcka”. Men man kan konsta-

tera att när det blir svårt eller när man
får ett problem, då är det till böckerna
man får gå, till förarbeten eller erkända doktriner. När det är besvärliga
situationer är det skönt att ha de här
att luta sig emot. Men när det gäller
målen i Högsta domstolen då läser
man oerhört mycket. Och i de inlagorna man skriver hänvisar man ofta
till litteraturen.
tomas: Inhämtar ni rättsutlåtanden?
kerstin: Nej, mycket sällan, men jag
tror att man kan ha gjort det vid något
tillfälle. Jag tror att många åklagare
skulle vilja ägna sig mycket mer åt att
titta och kunna jämföra, och läsa och
Advokaten Nr 8 • 2014
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I samtalet deltog Kerstin Skarp,
vice riksåklagare, Magnus Ulväng,
professor i straffrätt, Tomas Nilsson,
Advokatsamfundets tidigare
ordförande, samt Stefan Strömberg,
lagman vid Stockholms tingsrätt.

med praktiken
fördjupa sig mer, men det har ju blivit
lite snabbare allting faktiskt, så man
har mindre tid med det. När jag var
ung läste man mer och det var dels
för att man hade mer tid, dels för att
man behövde det. Men jag tror inte att
de yngre åklagarna har det utrymmet
riktigt som fanns på min tid.
stefan: Jag tror att domare läser en
hel del, säkert mer än vad åklagare
gör. Samtidigt söker man gärna kunskapen där det är lätt att finna den.
Ofta är det så att domaren har ett
problem och då tänker att någonstans
finns det ett svar. Då söker domaren i
första hand, tror jag, i en kommentar.
Ta Fitgers kommentar i processrätt,
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den är ju mycket ”tung”. Finner domaren ett svar där är det inte alldeles
säkert att han eller hon går vidare. Jag
tänker mig att vi nu talar om straffrätt
och straffprocesser; där är juridiken
som sådan i processen inte lika ”tung”
som i civilrätten. Utan det är mycket
sak- och bevisfrågorna som det främst
handlar om. Då och då kastar en part
kanske in någon speciell juridisk
fråga och kanske inte alltid på ett så
skarpsinnigt sätt. Det är många
gånger kanske domaren som gör
parterna uppmärksamma på någon
frågeställning. Steg ett är alltså att
se om det finns kommentarer eller
handböcker som tar upp problemet.

”Jag tror att
många åklagare skulle
vilja ägna sig
mycket mer
åt att titta och
kunna jämföra, och läsa
och fördjupa
sig mer.”
Kerstin Skarp

Steg två är att gå till mer avancerade
böcker.
kerstin: Jag håller helt med, men
det allra lättaste är ju att gå till kamraten i rummet bredvid. Eller den som
har haft det här problemet förut. Det
näst lättaste är tydliga handböcker
och Brottsbalkskommentaren till exempel.
tomas: När det gäller försvarare
vore det förmätet att hävda att vi ofta
konsulterar doktrinen. Det handlar ju
rätt mycket om gott fotarbete i rättssalen och att kunna vara en duktig
förhörare, och få ihop en plädering.
Men det vore väldigt mycket vunnet
för den försvarare som också har ett
19
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mera rättsligt arbetssätt och konsulterar doktrinen. Man ser ju ibland prov
på det. Jag tycker det är väldigt gångbart. En sak som vi inte har någon
större tradition av att göra, det är att
referera till juridisk litteratur.
– Jag tycker däremot att man hör,
rätt ofta både från åklagarhåll och faktiskt från försvararhåll, att man refererar till rättsfall. Det händer rätt ofta
i pläderingar. Och det behöver inte
vara så märkvärdigt svåra mål, men
man vill ändå visa att man har läst på
och hängt med. Men jag tycker ju att
det mest intressanta vore om också
försvarare är någorlunda välbekanta
med doktrinen.
tomas: Magnus, vad har du för intryck av hur doktrinen förhåller sig till
praktikerna?
magnus: Jag tror att det finns två
aspekter. När det gäller den praktiska
verkligheten har man inte tid eller
framför allt kanske inte skäl att varje
gång man stöter på problem söka
djupa svar i doktrinen eller liknande.
Om man funderar över hur doktrinen
hanteras i de fall som aktualiseras av
de rättsvårdande myndigheterna, så
är det ju så att i princip varje åtal – som
inte föranleder strafföreläggande eller ordningsbot, utan som handläggs
i domstol – ska utredas och avgöras av
domstolar alldeles oavsett hur triviala
de är. Visavi att det förhåller sig tvärsom, med de dispositiva tvistemålen,
då man har möjlighet att först och
främst själv komma överens och först
om man inte gör det så stämmer man,
och därefter finns ändå möjlighet att
forma processen och bestämma sig
för vilka rättsfrågor som är av betydelse, eller i slutänden förlikas. Den enda
gången tvistemål egentligen kommer
upp i tingsrätt och möjligtvis upp till
hovrätt och eventuellt i något ytterlighetsfall till HD, då är det verkligen de
rättsfrågor där man kan ha anledning
att verkligen borra ner sig djupt.
– Straffrätten ser ju helt annorlunda
ut i sin grundform än civilrätten. Och
det gör att det krävs att den riktiga
straffrättsliga juridiken beaktas som
en del i mängdhanteringen. Eftersom
det förekommer så mycket standardfall som till exempel erkända rattfyllerier och snatterier eller obefogade
påståenden och invändningar återspeglar brottmålprocesser inte sällan
rutinmässig genomgång av enskilda
20

Magnus Ulväng,
professor i straffrätt,
anser att integritet
som begrepp är
mycket intressant.
Det fungerar
i dagsläget som
något slags
trumfkort.

”När det gäller den praktiska verkligheten har
man inte tid
eller framför
allt kanske
inte skäl att
varje gång
man stöter på
problem söka
djupa svar
i doktrinen
eller
liknande.”
Magnus Ulväng

omständigheter. Och då är det lätt att
missa att det faktiskt finns en komplex och komplicerad juridik bakom
denna verksamhet. Så fort man börjar
skrapa på ytan upptäcker man att det
ofta finns svåra rättsfrågor inbäddade
i målen. Det är den ena aspekten.
Den andra aspekten är det faktum att
väldigt mycket av det som man rutinmässigt tillämpar dagligen i domstolar
faktiskt egentligen är ett konstant bekräftande utav ett enormt sammansatt principiellt uppbyggt system. Den
svåra straffrättsliga juridiken utgör så
att säga grunden för hela brottmålsprocessen utan att man alltid tänker
på det. Det gäller både hur man hanterar brottsbegreppet och hur man
bestämmer påföljd i enskilda fall.
– Tar man till exempel brottsbegreppet som konstruktion och föreställer sig att man skulle bygga upp
någonting motsvarande, men mer
objektivt än så, bryta ner kausalitetsoch adekvansproblem och liknande
frågor och försöka ha motsvarande
synsätt på viljeteorier eller kognitiva
tillstånd när det gäller uppsåt och
oaktsamhet, och försöker översätta
det här till civilrätten, blir det klart
att man inte sällan missar viktiga och
svåra frågor i mängden av brottmål
som tynger domstolar. Försök att föreställa er civilrättare försöka enas
om vad ett avtalsbegrepp innehåller
och konsekvent försöka tillämpa detta och tolka detta enhetligt. Det går

förmodligen inte, men inom straffrätten så tror jag faktiskt att man har
hållit på med det här så länge och så
mycket att det nästan saknas någonting som går att jämföra i komplexitet
med straffrätten när det gäller behovet av att ha en enhetlig rättstillämpning som utmynnar i en rättvis likabehandling. Jag tror att trots att det
för många praktiker kanske upplevs
lite som att man inte riktigt tillämpar doktrinen, så är man egentligen
en kugge i någonting som hela tiden
kontinuerligt rekonstruerar systemet. Man kan bråka om tillämpnings
principer i evigheter, men egentligen
det enda som i slutänden avgör är
vem som övertygar mest eller krigar
mest, eller vilket utlåtande som väger tyngst. Doktrinen får kanske inte
alltid det där riktiga genomslaget,
som det kanske fick en gång i straff
rätten redan för lång, lång tid sedan.
Jag känner nog att vi i vissa frågor
är passiva betraktare på en avbytarbänk. Samtidigt är ju vår uppgift att
kritiskt granska och utvärdera til�lämpningen.
stefan: Men det som komplicerar
den här bilden är att de som begår
brott och förekommer i de vanliga
enkla ”gråtingen”, som vi kallar det
för, ofta inte känner till alla dessa
teorier. Och ibland handlar det om
ganska komplexa saker, när man börjar tänka efter. Ta exempelvis någon
som är åtalad för att ha stulit något,
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en släpvagn till exempel. Och så frågar domaren, vad är inställningen till
det? ”Stölden erkännes”, säger då försvararen. Sedan börjar den tilltalade
berätta och säger: ”Ja, jag tog ju den,
men jag tänkte lämna tillbaka den.”
Ja, då märker man hur svåra de här
begreppen är. Det är ju enkelt för en
jurist, men det är faktiskt inte en så
ovanlig situation. Vad var det egentligen han tänkte? Hela förmögenhetsbrottskapitlet är ju oerhört sinnrikt
uppbyggt, så sinnrikt att man ibland
undrar till slut om det inte är för sinnrikt.
VAR KOMMER INSPIRATIONEN FRÅN?

stefan: När jag tänker på dina frågor
om doktriner och vad rättsvetenskapen gör så funderar jag ju över hur det
ser ut i praktiken. Jag tror nämligen att
man borde i större utsträckning prata
om svåra frågeställningar som dyker
upp från ett teoretiskt och principiellt
perspektiv och inte bara knutet till ett
enskilt fall. Inte minst borde domare
göra det. Men oftast pratar domare
inte med någon, utan bedömer själv.
Man kan fråga en kollega hur man ska
göra, men i grunden så är det aldrig
någon av kollegerna som synar en.
Förutom hovrätten förstås, och då
surar man kanske en stund över en
eventuell tillrättavisning, men mer
blir det inte.
kerstin: Men apropå frågan hur
mycket vi använder doktriner – hur
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mycket använder ni praktikerna? Var
hämtar ni inspirationen ifrån?
magnus: Jag och många av mina
närmare kolleger har en ganska gemensam syn på vad vår uppgift är.
Vi skiljer tydligt mellan två likvärdiga
och nödvändiga uppgifter. Det ena är
forskningsuppgiften, det vill säga att
ta reda på hur det faktiskt ”är”. Där
tror jag att vissa inom mitt ”skrå” fuskar lite ibland inom den rättspolitiska
debatten. Man tar sig inte tid att sätta
upp ett system, ”att det är så här det
ser ut och det är så här det går till”.
Men har man som rättsvetenskapare
inte gjort det grundläggande hantverket, så kan man inte komma med
några sofistikerade teorier eller övertygande argument, utan argument
riskerar att bli helt rättspolitiska. Ord
och vetenskap måste ligga på någon
form av beprövad kunskap om man
säger någonting. Vår nästa uppgift är
att systematisera, problematisera och
rekonstruera. Givet att det ser ut på
det här viset är att man kan peka på
vad som är fel; ”nu har jag en lösning
eller jag kan hitta ett skäl, eller jag kan
hitta principer, eller jag kan ge stöd
till någonting”. Fuskar man med det
i första ledet blir det egentligen bara
rättspolitik.
kerstin: Jag tror att det är väldigt
viktigt att man gör som du säger i
dagens läge, inte minst för att det
stundtals har blivit ett hårdare klimat
mellan parterna. Den trovärdighet

”Den trovärdighet
vetenskapen
står för är
viktig och det
är angeläget
att den vilar
på en riktig
grund och
att den står
fri och inte
påverkas av
olika till
fälliga upp
fattningar.”
Kerstin Skarp

Vice riksåklagare
Kerstin Skarp tror
att många åklagare
skulle vilja ägna
sig mer åt att
jämföra, läsa
och fördjupa sig.

vetenskapen står för är viktig och det
är angeläget att den vilar på en riktig
grund och att den står fri och inte
påverkas av olika tillfälliga uppfattningar.
VILKET ÄR DET MEST INTRESSANTA
OMRÅDET NU?

tomas: Vilket är det mest intressanta
forskningsområdet nu?
magnus: Jag tror att vissa spännande
saker är föranledda av förändringarna
i samhället. Till exempel är våra föreställningar om förmögenhetsbrott fullständigt genomsyrade av en beskrivning av handelsbruk och vanor och
relationer i förhållande till föremål, så
som det såg ut ungefär på 1940-talet.
Men så ser inte värden, skador, tillgångar eller besittning ut i dag utan
det ser ut på ett helt annat sätt.
– Förr eller senare måste man nog
acceptera att förmögenhetsbrotten är
präglade i förhållanden där man utgår
från att det man besitter är fysiska föremål oavsett om det är ett aktiebrev,
pengar eller en kristallvas, men vi vet
att idén i dag bygger på någonting annat, för förmögenhet representeras
av tillgodohavanden, fordringar, anspråk eller rättigheter.
– Detsamma gäller, tror jag, synen
på bedrägerier och förfalskningsbrott, som bygger på en tanke att det
fortfarande är något slags fysiska föremål som man ska bedöma hela tiden,
men faktum är att det mesta vi litar på
och tror på i dag är inte underskrifter
på papper utan vi tror på saker som vi
har i våra datasystem, och vi tror på
uppgifter som lämnas i olika typer av
sammanhang där vi har andra tekniska hjälpmedel för att lita på varandra
eller lura varandra. Jag tror att man
måste ta ett större grepp på de här
frågorna även om jag samtidigt inser
att det kanske inte är så enkelt.
kerstin: Problemet du tar upp gäller inte minst it-bedrägerierna. Man
kan nå hur mycket folk som helst med
en aktiv handling.
magnus: Jag tror att man skulle
behöva modernisera och inte bara
anpassa de begrepp som finns, utan
man borde faktiskt fundera över hur
det egentligen ser ut i verkligheten.
Man kan inte ha en för föråldrad bild
av hur relationen till missbruk ser ut
i de här situationerna. Även om man
kan lagföra de här personerna, och
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det kan bli så att man fokuserar på
dem som beter sig på det gamla sättet,
kan det bli så att man i andra sammanhang helt och hållet missar gärningar
som kanske borde vara brottsliga. Det
finns inget riktigt som träffar, vad det
egentligen borde betecknas som vilseledanden, osanna eller falska uppgifter, eller i vart fall att åklagare kanske
missar att stämma på det man borde
göra eller att försvarare inte upptäcker att lagstiftningen inte är kompatibel
med moderna motsvarigheter till det
som är tänkt att vara kriminaliserat.
tomas: Sedan har vi frågan om integritet och integritetsskydd, vad har du
för tankar om det?
magnus: Integritet som begrepp
är mycket intressant. Det fungerar i
dagsläget som något slags trumfkort.
När man pratar om integritet är det
ofta ett skäl för att kriminalisera saker
och ting, eller för att skärpa straffen
för vissa brott. Det är en slags god
sammanfattning av skyddsintressena
bakom många brottstyper, men det är
faktiskt väldigt få som egentligen har
brytt sig om att bryta ner vad integritet egentligen betyder. Intregritetsbegreppet är mycket komplicerat – om
man tittar på vad som kan avses, så
upptäcker man att det finns minst tre,
fyra, fem olika definitioner. Ofta fastnar man eller så kommer man tillbaka
till att det som betraktas som integritetskränkande är att man har utnyttjat
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”Vad jag har
funderat på
är om det
finns någon
specialstraffrätt som vi
skulle vilja se
beforskad?
Vi har ju den
allmänna
straffrätten och den
allmänna
straffrättens
allmänna del,
men det är
alltid aktuellt
på något sätt.”
Tomas Nilsson

Advokatsamfundets
tidigare ordförande
Tomas Nilsson ledde
rundabordssamtalet
i Advokatsam
fundets styrelserum.

någon i en utsatt position, och denna
utsatthet kan beskrivas antingen objektivt utifrån en moraliserande norm
eller subjektivt utifrån offrets position. När det talas om integritetsskydd
har man inte sällan en ganska platt
och generaliserad bild av integritet.
– En annan fråga som det handlar
om, som naturligtvis kan hänga ihop
med begreppet integritet, men som
ofta inte alls behöver det, är den som
handlar om rätten till en privat sfär,
det vill säga rätten att få vara i fred
och att få göra saker ”privat”. Jag vill
till exempel inte att någon ska se vad
jag gör när jag åker hiss ensam eller
vad jag gör på en toalett. Integritet
handlar alltså också om en rätt att få
vara ifred.
– Sedan finns det den moraliserande bilden av begreppet integritet: att
vissa saker ska man inte få visa i vissa
sammanhang. I detta sammanhang
kan man skönja de integritetsbegrepp
som går tillbaka lite till begrepp som
heder och ära, och det börjar även
återuppstå sexualmoralstankar.
– Jag tror att det skulle vara befrämjande att försöka differentiera, bryta
ner och problematisera begreppet.
Man kan inte alltid bara dra kortet att
ett brott varit integritetskränkande.
Grov stöld är ett av de bästa exemplen
på hur man kan använda integritetskränkningen som ett argument för att
höja straffvärdet på inbrott, utan att

ta ordet i munnen. Vad gjorde det så
kränkande? Jo, det var att någon gick
runt i någons hem vilket gör att den
utsatte inte vill bo där längre. Eller att
jag känner att någon har varit och rotat i mina papper, i mina underkläder,
förstört mitt hem eller liknande. Men
sådana omständigheter nämns inte,
och de brott som den där kränkningen i sig skulle kunna konstituera, det
vill säga olaga intrång, hemfridsbrott
eller skadegörelse, konsumeras och
försvinner på vägen. Man döms för
tillgreppsbrottet. Det visar lite på hur
integritet används som en slags övertalningsdefinition som alltid fungerar
samtidigt som det inte kommer till
klart uttryck i den rättsliga bedömningen.
kerstin: Det du beskriver känner
jag igen från rättssalen. När man talar om integritet är det självklart som
någonting väldigt allvarligt. Men det
finns också en motsägelse, för samtidigt som många pratar mycket om
sin integritet och respekt så blottar de
sig mycket långtgående i olika sociala
medier.
magnus: Väldigt många gånger när
människor har drabbats av ett inbrott
så är förmögenhetsbrotten fullständigt sekundära. Det man är intresserad av egentligen är att få tillbaka sin
farmors smycken, eller kanske att få
slippa att åka omkring i den bilen där
en biltjuv rökte hasch eller slippa sova
i en säng där en inbrottstjuv övernattat.
kerstin: Men det som kan vara svårt
ibland, tycker jag som åklagare, är att
det som brottsoffren vill kan man inte
hjälpa dem med. Man kan se till att
någon döms för grov stöld. Men man
kan aldrig få tillbaka det där som var
av värde. Det blir framför allt väldigt
tydligt när det handlar om egenmäktighet med barn. Man kan se till att
folk blir dömda, men man kan inte se
till att få tillbaka barnet, så man kan
ändå inte ställa till rätta och man kan
inte ge förklaringar till varför heller.
magnus: Det som du tar upp är
mycket intressant. Vi har på något sätt
klara parallelliteter i skadeståndsrätten, så till vida att kränkningsersättningen är ett slags parallell bedömning utav vad kränkningen är, och det
hänger ihop med ett annat begrepp,
som ligger nära integritetskränkningen, nämligen epitetet ”lidande”.
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Då ska man mäta det i lidande, så
omvandlar man det till kränkningsbegrepp och så har vi det i straffrätten som fokuserar på offret. Det är på
något sätt flytande; vad exakt det här
innebär är väldigt öppet.
SÅ VÄLJER MAN
FORSKNINGSPROJEKT

tomas: Vad jag har funderat på är om
det finns någon specialstraffrätt som
vi skulle vilja se beforskad? Vi har ju
den allmänna straffrätten och den
allmänna straffrättens allmänna del,
men det är alltid aktuellt på något
sätt. Och det kommer nya avgöranden
från HD. Men det kan ju finnas någon
specialstraffrätt också, som man känner inte är så genomgången. En sak
som jag har kommit i kontakt med är
marknadsmissbruksmålen. Det finns
en kommentar till lagen, men den är
väldigt svårtillgänglig, tycker jag.
magnus: Problemet, som väldigt
ofta när det gäller nya moderna områden, är om man hittar någonting
som utgör ett stort problem som man
naturligtvis har goda skäl att beteckna
som klandervärt om man vet att det
har gått till på något visst sätt. Men
den materia som man numera kriminaliserar är inte sällan oerhört komplicerad och i efterhand näst intill
omöjlig att få någon kännedom om.
Om man till exempel tar marknadsmissbruksfallen, och man säger att
någon har betett sig på ett otillbörligt
sätt i samband med aktiehandel, så
ska man då försöka mäta hur kurvor
på aktier har sjunkit eller stigit och
hur och varför aktörer på marknaden har betett sig på ett visst sätt beroende på någon annans agerande;
samtidigt präglas sådana beteenden
redan från början av ett ganska irrationellt tillvägagångssätt och ett stort
antal andra faktorer. Kausaliteten är
inte sällan närmast omöjlig att avgöra
i efterhand.
kerstin: Apropå vad som kan hända
i framtiden: Mycket som sker är så
komplicerade händelseförlopp, så att
man måste nästan vara expert på områden för att förstå dem, det räcker
inte att kunna juridik längre, utan
man måste kunna själva ämnesområdet. Men är det någonting man ser
framför sig?
magnus: Man ska inte kriminalisera
på ett sätt som slår alldeles för brett.
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Våra strafflagsfäder hade på flera sätt
en enklare uppgift, som började med
det som var nära relaterat till mänskliga, till vardagliga handlingar. Lagstiftningen var mer kasuistisk. Men ju bredare man slår, ju mer abstrakt skadan
blir och ju ”fluffigare” gärningen blir,
desto mer är det att ta ställning till för
en åklagare. Problem uppstår med
vad det är som faktiskt ska bevisas i
en rättegång. Dessutom blir det svårt
för domstolar att hantera dessa mål.
– Lagstiftning förutsätter på något
sätt att vi kan relatera till en verklighet som går att subsumera under
straffbudens rekvisit. Det är angeläget att vi inte tappar den kopplingen.
Det finns redan i dag när det gäller till
exempel otillbörlighetsrekvisitet för
mutbrott, då går gränsen vid otillbörligt; vad det betyder är att ”det finns
goda skäl att inte göra på det sättet”.
Men alla sådana abstrakta faror är ett
sätt för lagstiftaren att avstå från att
ta direkt ställning och därmed överlämna till domstolarna att bestämma
kriminaliseringens omfång. Det vore
många gånger bättre om lagstiftaren
vågade bestämma vad som ska kriminaliseras.
stefan: Man kan fundera på om
inte administrativa och ekonomiska
sanktioner är mer effektfullt på vissa
områden, till exempel när det gäller
skattelagstiftning. Man kan man ju reflektera lite över konstruktionen när

Lagmannen vid
Stockholms tingsrätt
Stefan Strömberg
tycker att man i
större utsträckning
borde prata om
svåra frågeställningar som dyker upp
från ett teoretiskt
och principiellt
perspektiv och inte
bara knutet till ett
enskilt fall.

”Man kan
fundera på
om inte
administrativa och
ekonomiska
sanktioner är
mer effektfullt på vissa
områden,
till exempel
när det gäller
skattelag
stiftning.”
Stefan Strömberg

det gäller skattebrott. Domstolarna
ska göra två prövningar. En skatterättslig och en straffrättslig. Det vore
ju bättre att man i större utsträckning använde sig av sanktioner som
är mycket tydliga och som ofta bygger på ett brott mot en ordningsregel.
Det blir på det sättet mer konkret. En
annan sak som är intressant är massbrotten, till exempel Blocket-bedrägerier eller bluffakturor, där massor
av personer är brottsoffer. Den typen
av brott föreställer jag mig att de som
skrev brottsbalken inte tänkte sig då
den skrevs. På den tiden var man ju
tvungen att klistra varje kuvert. En liknande situation är olaga försäljning av
sprit. Där blir det så att man från polisens sida tvingas att hålla på länge för
att få ihop bevis på tillräckligt många
enskilda försäljningar för att brottslighetens verkliga allvar ska framgå och
det ska kunna bli en påtaglig påföljd.
magnus: När det gäller de här bedrägerierna med bluffakturorna visar
det på något väldigt intressant. Här
har man i doktrinen diskuterat länge
att man borde öppna för möjligheten
att se flera i sig brottsliga gärningar
såsom delar i ett och samma brott
trots att varje gärning för sig duger
för att vara ett mindre allvarligt brott.
Om man lägger samman ett helt förfarande till ett brott kan man omvärdera verksamheten. Första gången
man justerade kriterierna för vad som
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utgör ett brott gällde det ett bedrägerifall, som bestod i anordnande av lotterier med ett för stort antal nitlotter.
Man kan antalsräkna bedrägerierna
utifrån varje vilseledd person och
säga att kanske hundratals eller tusentals personer har vilseletts att köpa
lotter (för struntsummor). Men man
kan också tänka på det sättet att varje
anordnat lotteri ska ses som ett och
samma brott och då blir brottsligheten betydligt allvarligare. Problemet
är ju naturligtvis att man får ju inte
öppna Pandoras ask i den bemärkelsen att det generellt ska vara möjligt
att lägga ihop likartad brottslighet
till en enhet där det inte finns något
sammanhang. Klassiska fall på sådana
felsteg har varit den här så kallade
tillbakaräkningen av mindre allvarlig
narkotikabrottslighet, där man lägger
samman narkotikalangares bokförda
uppgifter om försäljning av små mängder narkotika under lång tid och därefter konstaterar att den misstänkte
de senaste månaderna eller året har

Konkursförvaltare
Du som vill ha dina konkurser AUTOMATISKT smidigt
tillförlitligt och bekvämt samt till bra pris försäkrade, mejla
i så fall ditt intresse till conny@dinforsakringsbyra.se, eller
ring Din Försäkringsbyrå och Conny Sjösten 035-10 15 10
eller 0708-59 27 50 så berättar han mer.
Conny Sjösten

Referens: Håkan Gustavsson Amber Advokater Halmstad 035-15 31 09.
Håkan Gustavsson har haft försäkringen sedan 2002-04-01.
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begått ett grovt narkotikabrott. Då
går man från kanske 400–500 fall av
ringa narkotikabrott till ett grovt, och
då blir det fullständigt missvisande
om man leker med kriterierna för en
brottsenhet. Men har man bara klart
för sig hur man vill justera någonting,
så tror jag att det i vissa fall är fullt
möjligt. Straffrätten är inte till för att
skapa absurda situationer, utan den
är ju till för att klandra utifrån vad
den tilltalade förtjänar. Ibland låser
begreppen tillämpningen och då får
man hitta andra lösningar. Man ska
titta framåt. Och är det någonting jag
är rädd för, så är det att det börjar bli
för öppet, så att säga. Och det blir för
mycket överlämnat till en bedömning
hur stor skadan är, vad den kan vara
och så vidare.
SÅ KAN KONTAKTERNA FÖRBÄTTRAS

tomas: Det finns ju ett talesätt, som är
väldigt sant. ”Det finns inte något så
praktiskt som en god teori.” Låt oss
sammanfatta på vilka sätt man kan
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förbättra och utveckla kontakterna
mellan praktikerna och doktrinen eller akademin. Behövs nya arenor eller
tänkesätt?
magnus: Jag lämnade den praktiska
världen för ganska länge sedan nu
men har ändå haft ständig kontakt
med praktiker. Jag har mest mött
praktiker i undervisningssituationer.
Och där hade jag förmånen att under
lång tid vara med i det som numera
heter Domstolsakademin. Ingenting
har givit så mycket som att delta i ett
flerdagarsseminarium där det bland
annat hölls grupparbeten och det
även fanns deltagare från Åklagarmyndigheten och Advokatsamfundet.
kerstin: Det går säkert att konstruera stora projekt. Men för många i dag
råder det brist på tid. Och då tror jag
att man ska göra någonting kanske
vardagligt, eller väldigt enkelt, snarare än något som är allt för stort och
krävande och som därför inte blir av.
stefan: Jag tror också mycket på
utbildning, men jag skulle vilja lägga

”Jag tror att
det skulle
vara värdefullt om man
bedrev mer
empirisk
forskning
bland annat
på dom
stolarna, som
man använde
som underlag
för att föra
en diskussion
med
praktiker.”
Stefan Strömberg

till två saker. Det ena är att jag tror
att det skulle vara värdefullt om man
bedrev mer empirisk forskning bland
annat på domstolarna, som man använde som underlag för att föra en
diskussion med praktiker. Vi hade det
i viss mån i Göteborg, jag vet att det
har gjorts på flera andra ställen. Jag
tror att en sådan verksamhet skulle
berika domare väsentligt. Och det
andra är att jag tror att de kurser som
Domstolsverket ordnade förr då man
till exempel höll straffrättsseminarier
och bjöd in advokater och åklagare
var ett mycket värdefullt och uppskattat sätt att höja kunskapsnivån.
tomas: Jag kan väl bara instämma
med er alla egentligen, att de mest
spännande och intressanta mötena
är när alla aktörer medverkar, alltså
åklagare, domare och försvarare. Men
jag tror också att man i det sammanhanget genomgående ska sträva efter
att ha med någon från akademin, som
kan ge oss också ytterligare perspektiv. n
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Polisen stäms för
det har nu gått över ett år sedan det avslöjades att Skånepolisen fört ett register över romer och personer med
nära anknytning till romer. Registret innehöll personuppgifter om barn, gamla, avlidna, män och kvinnor över hela
landet. Det gemensamma för de registrerade har med
etnicitet och inte kriminalitet att göra – många av dem
har aldrig varit i klammeri med rättvisan och är heller
inte misstänkta för något brott. Registret följer en lång
tradition i Skåne och i andra delar av landet där polis och
andra myndigheter fört särskilda register över romer.
Romregistren har med rätta väckt uppmärksamhet och
bestörtning, även internationellt. Företrädare för Sverige
har kallats till Strasbourg och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland har i offentliga uttalanden uttryckt oro. Det har för många blivit uppenbart att det även
i Sverige förekommer allvarliga människorättskränkningar
från statens sida.
Under det år som gått sedan avslöjandet har registret
behandlats av en lång rad institutioner i Myndighetssverige. Åklagare har kommit till slutsatsen att ingen enskild
polis kan ställas till svars eftersom problemet ligger i
strukturer inom Skånepolisen. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har konstaterat allvarliga brister
vad gäller hanteringen av personuppgifter och brott mot
polisdatalagen. Justitiekanslern ( JK) har i sin tur kommit
fram till samma slutsats och i ett generellt beslut slagit
fast att alla personer som finns med i registret har rätt till
skadestånd.
myndigheterna har dock väjt för den etniska aspekten av
registren och frågan om diskriminering som har samband
med personernas etniska tillhörighet. För dem som finns
med i registren, och för romer i allmänhet, är det just
den frågan som är viktigast. Det borde den vara också för
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Myndighetssverige. Den myndighet som har ansvar för att
motverka diskriminering, Diskrimineringsombudsmannen (DO), har också granskat registret och kommit till
slutsatsen att mycket tyder på att registret är baserat på
etnisk tillhörighet. DO konstaterar dock att begränsningar
i lagstiftningen gör att hon inte har möjlighet att rättsligt
angripa polisens register och få saken prövad i domstol.
Att förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen är
begränsat till att omfatta endast polisens bemötande och
inte deras verksamhet är i sig allvarligt.
Det måste ses som ett misslyckande att ansvariga
myndigheter inte förmått att tydligt ta avstånd från och
fördöma den etniska och diskriminerande aspekten av
registret och att ge de drabbade upprättelse. En anledning
till detta är att myndigheterna saknar förmåga att sätta
registret i ett bredare och historiskt perspektiv. Endast DO
har understrukit att omfattningen av kränkningen och vikten av att få diskrimineringsaspekten belyst bara kan förstås om den sätts i relation till de historiska övergrepp som
Sveriges romska befolkning utsatts för. Romer har genom
tiderna misstänkliggjorts, särbehandlats och påståtts vara
särskilt benägna att begå brott och som en konsekvens av
detta övervakats och registrerats.
när staten på detta sätt misslyckas med sin uppgift och
inte tar sitt ansvar behöver civilsamhället gripa in. Civil
Rights Defenders har från det att registret blev känt haft
en dialog med personer som finns med i registret och
analyserat de aktuella frågorna ur ett rättighetsperspektiv.
Tillsammans med romska företrädare har vi lämnat in en
rapport till FN:s människorättsråd. I rapporten kritiseras
Sverige för Skånepolisens register och för att de drabbade
inte fått upprättelse för den diskriminering de utsatts för.
Vi kritiserar även statens låga ambition i arbetet för roAdvokaten Nr 8 • 2014
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romregister
mers rättigheter; att en rom ska ha samma rättigheter som
andra först om tjugo år, som anges i regeringens strategi
för romsk inkludering, är ett slag i ansiktet på de människor som i århundraden varit berövade sina rättigheter
och som än idag riskerar att finna sina namn i ett olagligt
register.
Civil Rights Defenders kommer också att initiera en
skadeståndsprocess i syfte att få fastslaget att Skåne
polisens register vilar på etnisk grund och att personer
som finns i registret utsatts för diskriminering och etnisk
profilering. Vi förbereder för närvarande en stämningsansökan där vi företräder 11 romer vars personuppgifter
finns med i registret. I vår talan argumenterar vi för att
Skånepolisens register strider mot Europakonventionens
artikel 8 om rätten till privatliv och artikel 14 som förbjuder diskriminering på etnisk grund. Ur vårt perspektiv är
det centralt att registret bedöms utifrån ett människorättsperspektiv, vilket anmärkningsvärt nog både SIN och JK
helt saknat i sina respektive granskningar. Vår förhoppning är att svensk domstol förmår anlägga ett rättighetsperspektiv i förhållande till registret. Om så inte sker
kommer vi att driva fallet vidare till Europadomstolen för
prövning.
Rättsprocessen passar väl in i, och ger perspektiv på,
Civil Rights Defenders mångåriga internationella insatser
för romers rättigheter, i synnerhet på Balkan. Rättsprocesser, eller så kallad strategisk processföring, är generellt en
viktig del av ett bredare arbete för människors rättigheter.
I den aktuella processen får vi värdefullt stöd från advokatbyråer, som bistår med rättsutredningar och expertis
pro bono. Advokatkårens engagemang och stöd är centralt
för ett människorättsarbete där juridiken används som ett
verktyg för att synliggöra människorättskränkningar och
ge dem som drabbats upprättelse.
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Civil Rights
Defenders
grundades 1982
och är Sveriges
internationella
människorättsorganisation.
Organisationen
är en oberoende expertorganisation
som försvarar
människors
rättigheter och
stärker utsatta
människorättsförsvarare i
Sverige och övriga världen.

”Det måste ses som ett misslyckande att ansvariga
myndigheter inte förmått att tydligt ta avstånd från och
fördöma den etniska och diskriminerande aspekten
av registret och att ge de drabbade upprättelse.”

sveriges hantering av skånepolisens register belyser flera
viktiga frågor. Det finns allvarliga brister i det svenska systemet för att säkerställa människors rättigheter, som i det
här fallet kommer till uttryck genom att diskrimineringslagen och DO:s mandat är alltför begränsade och att svenska
myndigheter än idag, 10 år efter att Europakonventionen
blev svensk lag, har bristande förmåga att anlägga ett rättighetsperspektiv i sitt arbete. Situationen visar inte minst
på vikten av ett starkt civilt samhälle där organisationer
som Civil Rights Defenders har resurser och förmåga att
agera när statens ansvarstagande brister. Ett civilsamhälle
som kan agera rättsligt för att utkräva ansvar och för att
säkerställa respekten för romers och andra gruppers
mänskliga rättigheter är nödvändigt – även i Sverige.

Robert Hårdh
Chef, Civil Rights Defenders
John Stauffer
Chefsjurist, Civil Rights Defenders
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Domstolarnas

handläggningstider
och rätts-

säkerheten
Domstolarnas handläggningstider har kortats de senaste åren.
Men fortfarande ligger tusentals gamla mål i de svenska tingsrätterna
och väntar på ett avgörande. Att mängder mål tar över ett år att
avgöra är ett rättssäkerhetsproblem anser flera bedömare.
TEXT KAMILLA KVARNTORP OCH TOM KNUTSON FOTO: JOHNER BILDBYRÅ, TT NYHETSBYRÅN, ISTOCK M. FL.
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I början på oktober
uppgick andelen mål
i de svenska tingsrätterna som var ett år eller
äldre till 14 procent.
Det motsvarar 8 590
faktiska fall.

»
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Martin Holmgren.

Clarence Crafoord.
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omstolarna har sett över sina rutiner
Eric Bylander, docent i processrätt vid Uppsala univerför att korta handläggningstiderna –
sitet, anser också att det blir svårare att nå ett materiellt
och arbetet har gett resultat.
riktigt resultat med gammal bevisning.
– Det är första gången som domsto– I värsta fall kan vittnen dö eller bli otillgängliga av anlarna totalt sett ligger under de av regerdra skäl. Men framför allt glömmer de, säger han.
ingen satta målen. Det visar en väldigt bra
MÅNGA GAMLA MÅL
utveckling, säger Domstolsverkets generaldiTrots att handläggningstiderna har minskat på senare
rektör Martin Holmgren.
tid ligger det fortfarande många gamla mål i de svenska
Enligt regeringens verksamhetsmål ska 75 procent av
domstolarna i väntan på ett avgörande. Enligt Europaen domstols alla brottmål och tvistemål vara avgjorda
konventionens praxis är tumregeln att ett ärende aldrig
inom fem månader respektive sju månader. För sex år seska ligga mer än ett år i en instans. Endast i undantagsfall
dan var handläggningstiden för brottmål totalt sett nässka hela prövningen – från stämningsansökan till dom – ta
tan sex månader medan det tog upp emot nio månader
mer än två år. I början på oktober uppgick andelen mål
att få ett avgörande i ett tvistemål. Motsvarande siffror
i de svenska tingsrätterna som var ett år eller äldre till
är i dag 4,5 månader för brottmål och 6,8 månader för
14 procent. Det motsvarar 8 590 faktiska fall.
tvistemål.
De gamla målen är ett problem enligt EuropadomstoDen främsta anledningen till den positiva utvecklingen
len som under perioden 1959–
är, enligt Martin Holmgren, att
2013 fällde Sverige tolv gånger för
domstolarna målmedvetet har
att handläggningen i domstolarna
arbetat med att få ner handlägghade varit för långsam. Men den
ningstiderna, bland annat genom
siffran ger inte hela bilden. Enligt
att se över sina rutiner och sin orCentrum för rättvisa, en ideell organisation.
ganisation med uppdrag att värDomstolsverket har också bina enskildas fri- och rättigheter,
dragit till att handläggningstiderhar Sverige förlikts i mångdubbelt
na har kortats genom att erbjuda
fler mål.
ekonomisk hjälp till domstolar
– Många gånger när Sverige har
som har många gamla mål. Med
varit på väg att fällas på grund av
hjälp av pengarna går det att vid
långsam handläggning har man
behov tillfälligt anställa personal
erbjudit den klagande en summa
som arbetar med äldre mål. Men
pengar för att målet ska avskrii första hand används pengarna
vas. Då hamnar målet inte i statisför att undvika att det blir persotiken över antalet fällningar. Men
nal- och kompetensbrist när en
Martin Holmgren
det hade det gjort om man inte
domare går i pension.
hade förlikts i elfte timmen, säger
– När en domstol inser att en
centrets vd Clarence Crafoord.
rådman går i pension om ett år kan de med hjälp av pengEric Bylander tycker dessutom att det är viktigt att
arna anställa en ny domare direkt – i stället för att vänta
poängtera att Europadomstolens tillämpning av Europatills den andra har gått i pension.
konventionen är minimikrav.
Sedan den 1 juli 2012 har Domstolsverket även en sär– Ibland låter det på representanter för Domstolsverket
skild förstärkningsstyrka som består av ett kansli och ett
och staten i övrigt som att Europakonventionen ställer
femtontal domare som kan rycka ut om en domstol har
höga krav. En relativt rik stat som Sverige borde dock ha
akut personalbrist.
högre ambitioner än att bara uppfylla vad som krävs för
Martin Holmgren tar upp flera skäl till varför det är vikatt inte bli fälld i Europadomstolen. Exakt var man ska
tigt att mål inte blir liggande i domstolarna.
landa bygger givetvis på en avvägning mot andra starka
– Det är inte bra för parterna och det är inte bra för
intressen, säger han.
vittnena om målen blir gamla. I förlängningen kan kvaliteten på domarna påverkas. Om det går lång tid kan
ALLVARLIGA KONSEKVENSER
bevisningen bli svårare att hantera, särskilt den muntliga
Konsekvenserna kan bli allvarliga om mål blir liggande
bevisningen. Men det finns också ett allmänt perspektiv.
år ut och år in utan åtgärd, konstaterar flera bedömare.
Sveriges domstolar jobbar med särskilt uppsatta verk– Bortsett från de mänskliga och psykologiska aspekter
samhetsmål som är satta av regeringen och som bygger
som kan anläggas på utdragna förfaranden handlar det
på att ha korta omloppstider.

” Det är inte bra för parterna och det är inte bra
för vittnena om målen
blir gamla. I förlängningen kan kvaliteten
på domarna påverkas.
Om det går lång tid kan
bevisningen bli svårare
att hantera, särskilt den
muntliga bevisningen.”
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ytterst om den uppenbara risken för rättsförluster med
åtföljande urholkat förtroende för domstolarnas förmåga
att på ett rättssäkert och effektivt sätt lösa sin uppgift,
säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
– Rättssäkerheten riskerar att urholkas. Vittnen glömmer vad som har hänt. När människor ser att rätten till
domstolsprövning i vissa fall blir nästan teoretisk förstörs
förtroende för rättsväsendet. Det är stora värden som
står på spel, säger Clarence Crafoord och tillägger:
– Ytterst kan det leda till att människor i stället för att
sätta sin tilltro till det rättsväsende vi har övergår till att
använda mindre lämpliga metoder för att slita tvister.
För parterna kan väntan på ett avgörande i ett mål som
drar ut på tiden bli en påfrestande historia – oavsett om
det handlar om ett brottmål, ett familjemål eller ett annat
tvistemål.
– För ett brottsoffer kan det vara väldigt jobbigt att under lång tid leva med en oavslutad rättslig prövning om
något som kan upplevas som ansträngande eller traumatiskt. Det är även dåligt för den tilltalade. Man kan ha begått ett brott, men vill komma vidare i livet. Under tiden
ett brottmål är öppet kan det till exempel vara svårt att få
det jobb man vill ha.
Ytterligare en konsekvens av att brottmålen tar lång tid
Advokaten Nr 8 • 2014

att avgöra kan bli att den tilltalade får rätt till kompensation.
– I ett brottmål består kompensationen i straffnedsättning. För brottsoffren kan det upplevas som väldigt konstigt att en person som begår ett allvarligt brott får ett
lägre straff eller inget straff alls för att myndigheterna och
domstolarna i vissa fall jobbar för långsamt, säger Clarence Crafoord.
En utdragen vårdnadstvist eller ett annat familjemål
riskerar att skapa oro i en familj i flera år.
Följden av att dispositiva tvistemål blir liggande kan
bli att människor aldrig får en chans att förverkliga sina
idéer.
– Centrum för rättvisa har företrätt en företagare som
aldrig kunde komma igång med sitt företag därför att
prövningen av ett tillstånd som han behövde drog ut så
långt på tiden att företagsidén blev inaktuell.

Anne Ramberg.

FLEST GAMLA TVISTEMÅL

Det är bland de dispositiva tvistemålen som den största
andelen gamla mål finns. I början på oktober uppgick andelen dispositiva tvistemål i de svenska tingsrätterna som
var ett år eller äldre till hela 23 procent. Det kan jämföras med brottmålen och familjemålen där andelen gamla
ärenden var 12 respektive 14 procent.

»
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En anledning till att tvistemålen tar länge tid att avgöra
kommer in andra mer spännande och angelägna fall på
än brottmålen är att brottmålen är mer förberedda för
skrivbordet.
avgörande genom förundersökningen. Om någon är friDe gamla målen behöver inte vara särskilt komplexa,
hetsberövad har tingsrätten dessutom bara två veckor på
är Clarence Crafoords erfarenhet. Han får medhåll av
sig från stämningsansökan till huvudförhandling.
Eric Bylander som har sett flera exempel på att mål kan
– Det finns också en risk för att brottmål preskriberas
ta lång tid att avgöra trots att de inte är rättsligt svårbeom man väntar för länge. Det vill man nog som domare
dömda.
undvika. Då vet man att man har JO på sig, säger Advokat– Att handläggningen drar ut på tiden kan bero på att
samfundets ordförande Bengt Ivarsson.
stora mål, allrahelst brottmål och mål med lagstadgade
Att de dispositiva tvistemålen drar ut på tiden anses
frister, ständigt kommer i vägen, säger han.
medföra att parterna allt oftare väljer skiljeförfarande
Han tillägger att många av de gamla målen också är omi stället för att förhandla i domstol. Blir färre mål långfångsrika och därför besvärliga att läsa in sig på, vilket gör
dragna tror Bengt Ivarsson att fler
att de blir liggande.
skulle välja ett domstolsförfarande
– Ska man läsa in sig på ett stort
framför ett skiljeförfarande.
mål måste man ha sammanhållen
– Kan domstolarna styra upp sitt
tid. De dagarna dyker kanske aldrig
arbete tror jag att fler mål skulle
upp, något annat är alltid prioritehamna hos domstolarna. En del av
rat.
de målen skulle då vandra vidare
Även Bengt Ivarsson har noterat
till Högsta domstolen och vi skulle
att de mål som drar ut på tiden ofta
få fler vägledande prejudikat. Det
är stora, det vill säga har fler än ett
finns ett värde i det, säger han.
hundra förhandlingstimmar.
De bedömare som Advokaten har
– Det är stor skillnad på att klämvarit kontakt med lyfter fram flera
ma in ett mål som beräknas ta en
skäl till varför de dispositiva tvistemånad jämfört med ett som ska ta
Lars Lindström
målen drar ut på tiden. JO konstaen dag i ombudens och domstolarterar att handläggningen ofta blir
nas kalendrar.
utdragen när notarier eller beredningsjurister sköter förANSVARSFRÅGAN
beredelsearbetet.
Det primära ansvaret för att mål blir liggande länge bär
– Handläggningen består då mest i obegriplig skriftväxDomstolsverket, enligt Eric Bylander.
ling. I kvalificerade mål borde handläggningen skötas av
– Domstolsverket har formellt ansvaret för att fördela
domare, säger justitieombudsmannen Lars Lindström.
resurserna. Men hur stora resurser Domstolsverket har
Ett annat bekymmer är, enligt honom, att stora dispoatt fördela avgörs på politisk nivå. Jag tror att domstositiva tvistemål i de allmänna domstolarna kan bli ”kopilarna i stor utsträckning gör vad de kan med tillgängliga
öst” långdragna.
medel.
– Det beror väl på att de målen är så arbetskrävande
Martin Holmgren betonar även domarens och domoch stora att de inte passar in i det ordinarie domstolsstolschefens betydelse för handläggningstiderna.
arbetet som i stor utsträckning präglas av att man ska ta
– Enligt det processrättsliga regelverket finns det alltid
hand om brådskande fall.
en domare som har det yttersta ansvaret för att driva ett
Han tycker dessutom att många familjemål som handmål framåt. Men det är domstolschefens ansvar att se till
lar om vårdnad om barn och umgänge med barn tar alltatt det på den egna domstolen finns förutsättningar för
för lång tid att avgöra. Ett skäl till det är att domstolarna,
domaren eller domarna att hantera målen på ett kvalienligt honom, ibland lägger ner orimligt mycket tid på att
tetsmässigt och tidsmässigt bra sätt. Att se till att organiförmå föräldrarna att komma överens.
sationen är effektiv och att det finns bra arbetsrutiner är
– Det kan varken vara bra för barnet eller föräldrarna
domstolschefens ansvar.
att inte veta vad som gäller. I många fall tycker jag att det
Bengt Ivarsson och Clarence Crafoord lyfter också fram
vore bättre om målen avgjordes på vanligt sätt i domstol
vikten av engagerade domstolschefer som arbetar med
i stället för att ägna flera år åt att försöka åstadkomma en
att hålla ner handläggningstiderna.
överenskommelse.
– Det har självklart betydelse om domstolschefen brinClarence Crafoord tror att den psykologiska effekten
ner för organisationsfrågor. Det är inte givet att den
spelar in när mål blir liggande orimligt länge.
bästa juristdomaren är den person som bäst driver en
– Det känns inte så lockande att ta tag i ett mossigt gamdomstolsorganisation. Man ser i statistiken hur vissa
malt fall – och då blir det liggande ytterligare tid när det

”I många fall tycker
jag att det vore bättre
om målen avgjordes
på vanligt sätt i domstol i stället för att
ägna flera år åt att försöka åstadkomma en
överenskommelse.”

Advokaten Nr 8 • 2014

Lars Lindström.

INDISPOSITIVA
TVISTEMÅL
Tvistemål vari förlikning mellan parterna
inte är tillåten. Hit
hör mål som fastighetsbildningsmål
och familjerättsliga
statusprocesser. En
äktenskapsskillnad
kan till exempel
inte åstadkommas
genom ett avtal.
Äktenskapet anses
upplöst först när
en dom på äktenskapsskillnad har
vunnit laga kraft.
Vid vårdnadstvister
är det i första hand
barnets bästa som
styr domstolen, inte
vad parterna själva
har bestämt.

DISPOSITIVA
TVISTEMÅL
Tvistemål som är av
sådan art att det står
parterna fritt att reglera mellanhavanden
genom förlikning.
Hit hör i princip alla
förmögenhetsrättsliga mål. Dispositiva
tvister kan genom
avtal, så kallat skiljeavtal, lämnas till avgörande av en eller
flera skiljemän.
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”Inom de etiska regler och de lagregler som finns har man möjlighet att agera
inte går fortare än vad klienten vill.

Bengt Ivarsson.

domstolar, utan att de får extra resurser eller är särskilt
stora, klarar handläggningen snabbare än andra, säger
Clarence Crafoord.
Men han betonar att parternas agerande också har betydelse för om ärenden blir liggande länge – särskilt den
part som tjänar på att ett mål drar ut på tiden.
– Jag tycker att det vore intressant att titta på om domstolarna i fler fall än i dag borde kunna peka på och använda de regler som finns i rättegångsbalken som till
exempel innebär att ett ombud kan åläggas att stå för
kostnaderna om man är för långsam.
Domstolarna har ett ansvar att styra upp arbetet om en
part agerar för att ett ärende ska dra ut på tiden. Och det
kan de bli bättre på, tror Bengt Ivarsson.
Ett ombud som företräder en part som tjänar på att ett
mål drar ut på tiden kan dock hamna i en besvärlig situation om domstolen ökar trycket på att målet ska avgöras
snabbt. Samtidigt som ombudet har en viss skyldighet att
se till att målet handläggs inom rimlig tid tjänar kanske

klienten på att vänta in i det längsta med att till exempel
betala ut pengar till motparten.
– Det är svårt som advokat när man sitter på den sidan.
Då kommer man i kläm. Man företräder ju sin klient.
Inom de etiska regler och de lagregler som finns har man
möjlighet att agera så att handläggningen inte går fortare
än vad klienten vill. Men man får inte sabotera handläggningen och göra något oetiskt, säger Bengt Ivarsson.
NYTÄNKANDE

Enligt Eric Bylander krävs ett nytänkande för att komma
till rätta med orimligt långa handläggningstider i vissa allmänna domstolar. De stora och svåra målen träffar i dag
domstolarna olika.
– En idé är att se över forumreglerna. Man skulle kanske kunna skifta mål mellan olika domstolar i högre utsträckning än vad man kan i dag.
För att angripa de långa handläggningstiderna anser
Clarence Crafoord att det krävs en växelverkan av ett

Högsta förvaltningsdomstolen söker

Två justitieråd
Sista ansökningsdag är 30 november 2014.
Högsta förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol. Dess
huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta
förvaltningsdomstolen är sista instans för mål som har avgjorts i kammarrätt. Domstolen
prövar också bl.a. ansökningar om rättsprövning av vissa regeringsbeslut samt
överklaganden av förhandsbesked i skattefrågor.
Högsta förvaltningsdomstolen bedriver sin verksamhet i historiska byggnader på
Riddarholmen, centralt i Stockholm.

www.domarnamnden.se
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så att handläggningen
Men man får inte sabotera handläggningen och göra något oetiskt.” Bengt Ivarsson
tryck underifrån från dem som har drabbats av långdragna mål och initiativ ovanifrån från domstolar och
Domstolsverket. Han menar att människor och företag
som drabbas av handläggningstider som strider mot Europakonventionen och rättegångsbalken bör protestera
och processa om skadestånd.
– Den som har drabbats ska ha gottgörelse. Det är naturligt. Men det är också ett sätt att visa på de problem
som finns och därmed sparka igång en process i domstolsväsendet.
En förutsättning för att handläggningstiderna även
fortsättningsvis ska kunna hållas nere är att domstolarna
har tillräckligt med personal. Där kommer Domstolsverket in.
– Vi försöker ge domstolarna de resurser som de behöver, men utrymmet är begränsat. På generell nivå har
Domstolsverket identifierat att för att inte tappa i tempo
framöver behöver vi 270 miljoner kronor i ramhöjningar.
Men vi har fått tydliga signaler om att det ekonomiska läget är sådant att det inte är troligt att vi får de pengarna,
säger Martin Holmgren.
Utan mer resurser blir det, enligt honom, svårt att fortsätta att pressa ner handläggningstiderna i någon större
utsträckning. Han understryker att om det ändå skulle
ställas ytterligare krav på att domstolarna ska effektivisera sin verksamhet måste konsekvenserna för kvaliteten
på handläggningen och arbetsmiljön på domstolarna beaktas.
– Om kraven på att det ska avgöras fler och fler mål per
domare hela tiden ökar når man så småningom en gräns
där det finns en risk för att det går ut över kvaliteten. Jag
tycker inte att vi är där i dag, men en domare avgör i dag
30 procent fler mål på ett år än vad en domare gjorde för
tio år sedan.
EUROPAKONVENTIONENS BETYDELSE

Martin Holmgren tror att Europakonventionen har haft
stor betydelse för att effektivisera de svenska domstolarnas arbete. Många domstolar arbetar i dag både med att
få ner den totala handläggningstiden och med att se till
att mål inte blir liggande utan åtgärd. Magnus Widebeck,
lagman vid Nyköpings tingsrätt, tror också att de rättsfall
som med stöd av Europakonventionen har resulterat i
skadestånd för långsam handläggning har bidragit till att
domstolarna har blivit mer medvetna om att mål bör avgöras inom en rimlig tid.
– Rättspraxis visar att tar det lång tid kan det bli efterräkningar för staten i form av skadestånd. Det är en viktig signal som gör att domstolarna bryr sig om de gamla målen.
När Europadomstolen 2007 kom med avgöranden skapades genom Högsta domstolens praxis en ordning som
innebär att det i dag finns möjlighet att få ersättning för
långsam handläggning i Sverige.
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– Det handlar om att staten ersätter den kränkning som
den långsamma handläggningen innebär. Det är Europadomstolens avgöranden som har bestämt att vi i Sverige
nu har den här ordningen, säger justitiekansler ( JK) Anna
Skarhed.
Enligt svensk rätt finns ingen ersättningsrätt för kränkning, annat än om det har begåtts brott. Det förutsätter
att det finns ett tjänstefel i botten.
Den som inte anser sig ha fått en rättegång inom rimlig
tid kan vända sig till JK med ett skadeståndsanspråk.
– Den som har drabbats av en grundläggande kränkning, till vilken rätten till rättegång inom skälig tid hör,
har rätt till gottgörelse. Vi kan inte ha ett samhälle där
staten kränker människors rättigheter utan att ta ansvar
för det, säger Clarence Crafoord.
Om JK inte beviljar skadestånd går det att vända sig till
en advokat eller till Centrum för rättvisa, som företräder
människor som har drabbats av långsam handläggning i
domstol med krav på kompensation.
– Vi har haft många processer med JK som motpart i
den här frågan. JK har tidigare varit snål när det gäller
ersättningsnivåerna, men har fått anpassa sig uppåt efter
den domstolspraxis som har drivits fram, säger Clarence
Crafoord.
Anna Skarhed är av en annan uppfattning.
– Justitiekanslern har i sina bedömningar försökt följa
Högsta domstolens och Europakonventionens anvisningar. Centrum för rättvisa har legat på nivåer som vi inte
tycker överensstämmer med det som Europadomstolen
har sagt. Regeln är att vi tittar på Europadomstolens nivåer. Samtidigt är det sagt att man också ska ta hänsyn till
hur det ser ut nationellt. Det innebär att i Europa kan skadeståndsbeloppen skifta beroende på hur det ser ut när
det gäller andra skadestånd. Det är ganska svårt att bilda
sig en klar uppfattning om var ersättningsnivåerna ligger
genom att titta på olika fall. Det här är lite av en djungel.
Men jag anser inte att JK har ändrat sin praxis på senare
tid, det har inte varit vår avsikt, säger Anna Skarhed.
Skadeståndets storlek kan variera från fall till fall, men
enligt Clarence Crafoord ligger det ungefär på 10 000
kronor per år som fallet har dröjt. JK anser att det svårt
att generellt säga något om skadeståndens storlek – de
kan variera mellan 5 000 och 100 000 kronor beroende
på vad saken gäller.
Som måttstock för att det ska bli aktuellt med skadestånd ska ett mål ha legat helt utan åtgärd i ett år. Men
det är först när den enskilda upplever den långsamma
handläggningen som en kränkning som det finns skäl för
att man ska få ersättning.
– I vanliga fall när det gäller skadestånd finns det en
faktisk förlust. En person kan ha förlorat sin inkomst eller fått sin bil förstörd och får kompensation för det. Här
ska vi kompensera något som är oerhört svårbedömt i

Eric Bylander.
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Anna Skarhed.

Kraftiga
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pengar, en kränkning. Vad som upplevs som en kränkning kan variera kraftigt från person till person, säger
Anna Skarhed.
I de fall ett skadeståndsanspråk inte leder till att ersättning beviljas brukar det falla på att det handlar om ett
komplicerat mål som har gått igenom flera instanser.
– Det gör att det tar lång tid, men det
kan inte domstolen, eller i det här fallet
staten, lastas för förutsatt att det hela
tiden har vidtagits åtgärder för att föra
saken framåt.

Anna Skarhed är dock tveksam till att för få känner
till att möjligheten att ansöka om skadestånd finns
och hänvisar till ett omfattande fall 2010. Centrum för
rättvisa informerade då 2 000 personer som hade fått
vänta på besked om prövningstillstånd från dåvarande
Regeringsrätten i över två år, utan att någon handlingsåtgärd hade vidtagits, om att de kunde
begära skadestånd hos JK. 500 personer hörde av sig och i knappt hälften
av fallen blev det aktuellt att betala ut
ersättning.
– Den händelsen blev väldigt omFÅ SKADESTÅNDSANMÄLNINGAR
skriven och domstolarna är mer vakEtt problem är, enligt Clarence Crafosamma på handläggningstiderna nu.
Anna Skarhed
ord, att för få som drabbas av utdragna
Och advokater vet att möjligheten att
handläggningstider ansöker om skadeansöka om skadestånd finns.
stånd.
Clarence Crafoord tycker att ut– Människor känner inte till sina rättigheter och vet inte
vecklingen när det gäller domstolarnas handläggvart de ska vända sig. Det är upp till sådana som Centrum
ningstider går åt rätt håll och tror att väntetiderna
för rättvisa och andra rättssäkerhetskämpar som advokakommer att fortsätta att minska framöver. Eric Bylanter och samhällsdebattörer att lyfta den här frågan.
der tror inte heller att vi kommer att få se längre handAtt få ansöker om skadestånd på grund av att de fått
läggningstider i framtiden bland annat till följd av skadevänta oskäligt länge på rättegång bekräftas av Anna Skarståndssanktionen och att medvetenheten om problemet
hed.
har ökat.
– Det senaste året har vi fått in väldigt få anmälningar,
– Men man får nog inte ner handläggningstiderna så
säger hon utan att kunna ge någon exakt siffra på hur
mycket heller. För det krävs en bättre fördelning av domånga ärenden som har rört skadereglering på grund av
marna. Fler domare på fel platser gör inte så stor skilllånga handläggningstider.
nad. n

”Det senaste året
har vi fått in
väldigt få
anmälningar.”
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Generellt är de minsta domstolarna bäst på att uppnå regeringens
verksamhetsmål. De har en liten organisation, ganska få mål och
ofta en något bättre resursfördelning än de större domstolarna.

Kraftiga variationer i andelen
Handläggningstiderna kan variera kraftigt
från en domstol till en annan. Medan vissa
tingsrätter inte har några eller endast ett fåtal mål som är äldre än ett år kan det i andra
tingsrätter ligga flera hundra gamla mål.
m två företag kommer ihop sig och de saknar en
klausul om skiljeförfarande är det väldigt chansartat beroende på var de bor i landet när de får
detta avgjort. På vissa ställen går det fort och de får en
professionell handläggning. På andra ställen hamnar
deras tvister i okvalificerad handläggning och drar ut
på tiden. Alla domstolar arbetar inte strukturerat och
genomtänkt med tvistemålen, säger Magnus Widebeck,
lagman vid Nyköpings tingsrätt som ofta lyfts fram som
en framgångssaga både när det gäller att hålla nere handläggningtiderna och andelen gamla mål.

rattfyllerimål till prövning inom tre månader på en plats,
medan man på ett annat ställe får vänta i åtta månader.
Det är inte rättvist. För en person som står inför rätta för
första gången är det naturligtvis oerhört jobbigt att vänta
i flera månader.
Personalbrist, olika stor arbetsbelastning och domstolarnas arbetsformer är viktiga förklaringar till varför
handläggningstiderna skiljer sig åt mellan de olika domstolarna, enligt JK Anna Skarhed.
– Min bild är inte att de är lata i domstolarna. Tvärtom
har de svårt att hinna med alla mål. Om ett stort brottmål kommer in till en mindre domstol kan det ta upp så
mycket resurser att man inte har möjlighet att hantera
mindre mål.
Hon får medhåll av justitieombudsmannen Lars Lindström, som också ser att personalbrist kan medföra längre handläggningstider.
– Det är svårt att få domare att söka jobb på vissa ställen ute i landet, många domartjänster är därför vakanta
på sina håll.

RÄTTSSÄKERHETSPROBLEM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

De bedömare som Advokaten har talat med är eniga om
att stora skillnader mellan hur snabbt domstolarna handlägger mål är ett rättssäkerhetsproblem.
– En del av rättssäkerheten är att alla människor ska behandlas lika. Det ska inte vara en fråga om var i landet
du bor om du ska riskera att fastna i långsamma handläggningar. Det är dåligt både för
rättssäkerheten och förtroendet
Stockholm.
för rättsväsendet, säger Clarence
Crafoord.
– Det är i första hand domarens
ansvar att att se till att målet förs
framåt. Jag efterlyser aktivare och
mer engagerade domare. Man
kan hämta inspiration från skiljeförfarandet. Samtidigt vill jag understryka att domare i allmänhet
är oerhört såväl kunniga som engagerade, säger Anne Ramberg.
Även JK anser att stora skillnader mellan hur snabbt de allmänna domstolarna handlägger mål
är oacceptabelt.
– Det är mycket olyckligt om
man till exempel kan få upp ett

En annan anledning till att handläggningstiderna skiljer
sig åt mellan olika domstolar är enligt Bengt Ivarsson att
de använder sig av olika metodik.
– De domstolar som är effektiva har tänkt igenom hur
de ska arbeta för att få en snabb hantering. De som är
långsamma har nog inte ägnat lika mycket tid åt att tänka
igenom hur de ska hantera mål
överhuvudtaget.
Advokat Claes Lundblad är inte
förvånad över att det är stora lokala skillnader mellan domstolarnas handläggningstider.
– Man lär även finna skillnader i
handläggningstiderna på olika avdelningar på de stora domstolarna. Hur snabbt handläggningen
går är i stor utsträckning kopplat
till den enskilde domarens ambitioner.
Claes Lundblad anser att det
inte är så vanligt att domstolarna
långsamma.
– Snarare är det tvärtom. Det
jag ser från Stockholms tingsrätt
är en bra handläggning som är

O
Claes Lundblad.

LÄS MER
Läs mer om domstolarnas handläggningstider i
Domstolsverkets
statistik på Advokatens webbplats.
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snabb och ambitiös som sköts av unga och duktiga domare, säger han.
Generellt är de minsta domstolarna bäst på att uppnå
regeringens verksamhetsmål. De har en liten organisation, ganska få mål och ofta en något bättre resursfördelning än de större domstolarna.
– Men fallen där det havererar finns i hela landet – både
i stora städers domstolar och små städers domstolar, säger Clarence Crafoord.
Andelen gamla dispositiva tvistemål är störst i Stockholms tingsrätt, där hela 43 procent är ett år eller äldre.
Enligt Domstolsverket är den stora andelen gamla mål en
följd av finanskrisen, eftersom ett stort antal personer
driver talan i de så kallade Acta/Kaupthing-målen.
JO Lars Lindström tycker inte heller att det är konstigt
att Stockholms tingsrätt utmärker sig med väldigt långa
handläggningstider i dispositiva tvistemål.
Advokaten Nr 8 • 2014

– De allra största målen hamnar där, och de tar lång tid
att avgöra.
GOTLANDS TINGSRÄTT HAR PROBLEM

Vid Gotlands tingsrätt är 34 procent av de dispositiva
tvistemålen ett år eller äldre. Det är därmed den tingsrätt
i landet som efter Stockholms tingsrätt har störst andel
gamla dispositiva tvistemål.
– Det ser inte bra ut att ha 34 procent gamla mål, men
jag ser det inte som ett stort problem. Även om procentsiffran är hög är numerären inte så fruktansvärt hög, säger Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands tingsrätt.
Han tycker att det är svårt att säga något generellt om
hur förutsättningarna för att få en korrekt bedömning
påverkas av att målen drar ut på tiden. Men han anser
att olika parter påverkas olika mycket av om ett mål blir
liggande länge.

»
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Stora torget med
Rådhuset i Nyköping.

Magnus Widebeck.
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– Det är olyckligt om ett mål som gäller vem som äger
en fastighet tar lång tid. Inte bara de direkt inblandade
utan även omgivningen kan bli lidande om man inte vet
vem den rätta ägaren är. Men om det är en ren betalningstvist mellan två bolag som båda har god ekonomi
är det kanske inte lika farligt om det dröjer något längre
med besked. Det är ingen som akut drabbas, även om
ovissheten naturligtvis alltid är en nackdel.
Vilket ansvar har du som domstolschef för att mål blir liggande?
– Ansvaret ligger helt och hållet på mig. Jag har ansvaret
dels för att jag själv arbetar effektivt och dels för att se till
att mina kolleger och medarbetare jobbar effektivt. Jag
skulle kunna vara aktivare i min processledning. När ombuden i ett tvistemål är försenade skulle jag kunna säga
”så här kan vi inte ha det”.
I stället för att fokusera på att minska de gamla målen
har Gotlands tingsrätt prioriterat att få ned balanserna,
det totala antalet mål som väntar på ett avgörande.
– Balanserna är värre än de gamla målen. Är balanserna
höga får väldigt många vänta väldigt länge på att få sitt
mål avgjort. Nu är det ett mindre antal människor som får
vänta, men de får vänta länge. Om vi bara arbetade med
att avgöra våra tio äldsta tvistemål skulle vi antagligen
kunna göra det inom ett par månader. Men om jag har tio
mål på mitt bord och ser att jag kan avgöra nio av dem på

en vecka och att det tionde målet kommer att ta längre
tid tycker jag inte att det är rimligt att lägga de nio målen
åt sidan för att avgöra det tionde, säger Mikael Mellqvist.
På sikt räknar han med att de lägre balanserna kommer
att bidra till att även de gamla målen blir avgjorda.
– Om man minskar det totala antalet mål är det rimligt
att anta att både gamla och nya mål blir avgjorda.
Efter tidskriften Advokatens påringning har Mikael
Mellqvist diskuterat med tingsrättens domare att lägga
upp en strukturerad plan för att sätta tingsrättsmål som
har fyllt till exempel nio månader under särskild bevakning, så att de kan bli föremål för prioriterade åtgärder.
NYKÖPING VISAR VÄGEN

För att minska skillnaderna mellan domstolarnas handläggningstider tycker Bengt Ivarsson att det är viktigt att
lyfta fram goda exempel, analysera vad de domstolar
som har korta handläggningstider gör bra och sprida det.
Men han anser även att det är viktigt att undersöka om
det finns några negativa konsekvenser av snabba handläggningstider, om rättssäkerheten till exempel försämras.
Som ett gott exempel lyfts ofta Nyköpings tingsrätt
fram. Domstolen har i flera år hört till de effektivaste
domstolarna i landet. I början av oktober hade domstolen 7 procent dispositiva tvistemål som var mer än ett år
gamla.
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– Vi har en verksamhetsplan som beskriver hur vi ska
arbeta med dispositiva tvistemål, tvister om barn och
brottmål för att hålla tiderna, säger Magnus Widebeck.
För att hålla nere handläggningstiderna på brottmål arbetar tingsrätten med rotlar, vilket alla domstolar gjorde
tidigare. Det innebär att varje domare ansvarar för sina
mål. I de flesta andra domstolarna är brottmålen knutna
till en beredningsorganisation i stället för till en viss domare.
– Vi tycker att det är bättre om någon utses som ansvarig, att ett visst mål är knutet till en ansvarig domare
och sekreterare. Deras uppgift är att målet ska vara dömt
inom två månader efter stämning. Och det klarar de nästan jämt. Är du personligt ansvarig vill du sätta till alla
klutar för att få målet dömt. Du är mer benägen att använda rättegångsbalkens alla möjligheter, till exempel att
se till att vitten hämtas in.
I Nyköpings tingsrätt fattas alla handläggningsbeslut av
en domare, som tack vare sin erfarenhet kan avgöra på
vilket sätt målet handläggs mest effektivt.
Magnus Widebeck anser inte att det finns någon risk
för att rättssäkerheten blir lidande om handläggningstiderna pressas.
– Nu får vi tid att verkligen ägna oss åt de mål som behöver uppmärksamhet, säger han.
GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Göteborgs tingsrätt är ett exempel på en domstol som har
arbetat med att få ner andelen gamla mål. Satsningen har
främst gällt brottmål och andelen brottmål som är två år
eller äldre har minskat från 7 till 3 procent på ett år, men
handläggningstiderna för tvistemål har också kortats.
– Vi har jobbat väldigt strukturerat med gamla mål och
har därför kunnat pressa siffrorna, säger Ralf G Larsson,
lagman vid Göteborgs tingsrätt.
En förklaring till utvecklingen när det gäller brottmål
är att domstolen har anställt två egna delgivningsmän
som arbetar med att hitta folk i området som ska delges
stämningar och kallelser.
– Problemet är ofta att polisen alltför ofta inte lyckas få
tag i folk. Tingsrättens egna delgivningsmän raggar upp
de gossar och flickor som inte vill låta sig
delges, säger Ralf G Larsson.
Göteborg.
I dag tar ett brottmål i snitt 5,8 månader att avgöra och ett tvistemål 7,7 månader jämfört med 6,5 respektive 9,2
månader för två år sedan.
När det gäller de dispositiva tvistemålen är en utmaning att se till att ingen av
parterna skjuter upp en huvudförhandling.
– Ofta vill någon av parterna skjuta på
det när man väl ska komma till skott,
Advokaten Nr 8 • 2014

det vill säga huvudförhandling. Då måste man vara ganska tuff och säga ”ni har stämt in här, en process pågår
och det är vi som bestämmer om målet ska ställas in eller
inte”. Vi har tuffat till oss men vi kan bli ännu tuffare,
säger Ralf G Larsson.
SNABBSPÅR I ATTUNDA TINGSRÄTT

Attunda tingsrätt, i Sollentuna nordväst om Stockholm,
är ett exempel på en annan tingsrätt som har haft problem med långa handläggningstider och en stor andel
gamla mål på tvistemålssidan. En särskild tvistemålsgrupp tillsattes därför för att arbeta fram nya rutiner på
tingsrätten. På tre år har andelen gamla tvistemål, äldre
än 1 ½ år, minskat från 20 procent till 5 procent.
– Vi har jobbat hårt med att pressa de gamla målen.
Nyckeln till all tvistemålshantering är att få ut målen till
förhandling. Vi har jobbat med de verktyg som kom i och
med den stora EMR-reformen, det vill säga tidsplaner och
sammanställningar, säger Emilia Lundberg, rådman vid
Attunda tingsrätt.
När medlemmarna i tvistemålsgruppen märkte att det
gick att minska såväl balanserna som andelen gamla mål
väcktes tanken på att starta ett snabbspår för dispositiva
tvistemål. Snabbspåret är inspirerat av förenklade skiljemål och innebär att dom ska kunna meddelas inom fyra
månader från det att parterna kommer överens om en
föreslagen tidsplan. En förutsättning för att snabbspåret
ska kunna användas är att båda parter är med på det och
att de företräds av ombud.
– I en stor del av våra mål vill båda parter ha en snabb
lösning på ett problem. Och då kan vi erbjuda det. Det
här skulle kunna vara ett alternativ till skiljeförfarande.
Vi jobbar med rättegångsbalken, vilket är bra för att driva
fram snabba rättssäkra avgöranden. Det är en fördel jämfört med skiljeförfaranden.
För målen i snabbspåret kortas handläggningstiderna
genom minskad skriftlig hantering, kortare frister, färre
sammanträden och genom att till exempel telefonkonferenser används. Parterna får också ett huvudförhandlingsdatum redan i ett inledande skede av processen.
Målen i snabbspåret handläggs av tre domare som är
särskilt intresserade av tvistemål.
Projektet inleddes i slutet av maj och
hittills har cirka tio erbjudanden om
att använda snabbspåret skickats ut.
Parterna i tre mål har accepterat.
Ett ärende är avslutat och två är pågående.
– Vi vill ha fler mål, säger Emilia Lundberg och påminner samtidigt ombud
om att det finns möjlighet att komma
överens om Attunda tingsrätt som tvistlösningsforum. n

Ralf G Larsson.

Emilia Lundberg.

I Sollentuna finns Attunda tingsrätt som är ett
exempel på en tingsrätt
som arbetat målmedvetet med att effektivisera
handläggningen.

Ett exempel ur
verkligheten
– vänd!
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Ett exempel ur verkligheten
Ett exempel på när det kan gå trögt med
domstolars handläggning kan illustreras
med de rättsliga turerna efter haveriet
i HQ bank för fyra år sedan.
I det pågående skadeståndsmålet uppgår
HQ:s totala yrkanden till
3 746 miljoner kronor
jämte ränta.
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ättsprocessen inleddes i juni 2011 med att två
stämningsansökningar i HQ-ärendet gavs in till
Stockholms tingsrätt. Sedan följde en omfattande
skriftväxling och ytterligare stämningsansökningar. Tre
år senare, i september 2014, kom ett föreläggande från
tingsrätten där den skriver att de grunder som HQ AB hittills anfört till stöd för sin talan inte kan anses vara godtagbara och att HQ måste inkomma med de grunder som
HQ vill åberopa senast den 20 oktober.
Enligt advokat Claes Lundblad, som tidigare företrätt
HQ, är det inträffade ett exempel på ett mål som visserligen är komplicerat.
– Men det är inte acceptabelt att domstolen efter tre år
kommer tillbaka och säger att den inte förstår grunderna.
Skulle det vara på det sättet så skulle den ha gjort det
omedelbart, i princip en månad senare. Det här är ett exempel på en handläggning där domstolen inte har levt
upp till de krav som rimligen kan ställas, säger Lundblad.
Rådmannen Christer Thornefors vid Stockholms tingsrätt delar inte den uppfattningen.
– Tingsrätten har inte sagt att den inte förstår grunderna i skadeståndsmålet utan att grunderna inte är godtagbara, vilket är något annat. I dispositiva mål disponerar
parterna över grunderna, först om de skulle vara obegripliga kan tingsrätten ingripa, säger Thornefors som
även vänder sig mot att det skulle vara tingsrätten som
har fördröjt handläggningen. I stället anser han att det är
flera samverkande faktorer som gjort att handläggningen
dragit ut på tiden. En del handlar om parternas sätt att
föra sin talan. Det rör sig dessutom om fyra mål som inte
går i takt men som ska avgöras gemensamt. HQ AB har
också framställt mycket omfattande editionsyrkanden,
inte minst mot tredje man, som det har tagit tid för domstolen att hantera.
I ett mål framställdes ett avvisningsyrkande där tingsrätten höll en fyradagarsförhandling i november 2013
med beslut i januari 2014, vilket är överklagat och ligger
i hovrätten sedan dess. I övriga tre mål hölls muntlig förberedelse den 21 januari 2014, som utmynnade i föreläggande för HQ att komma in med justerade grunder och
avge bevisuppgift, uppger Thornefors.
– Under förhandlingen gick jag igenom HQ:s grunder
mening för mening, mycket befanns inte vara godtagbart,

kommenterar han och tillägger att samtliga svarande har
varit mycket kritiska till HQ:s grunder och anfört att de
inte kan ligga till grund för rättegång.
– Domstolen har ju inte en ingående kunskap förhållandena som målet gäller. De relevanta omständigheterna
kommer från parterna som har utredningen och väljer ut
det material som de vill åberopa i processen. Detta är en
grundläggande princip som gäller i dispositiva tvistemål,
säger han.
Innan de fyra målen är färdigberedda kan någon huvudförhandling inte hållas.
Tingsrättens föreläggande i september har följts av
skrifter från svarandeparterna där de anförde synpunkter på hur målet bör hanteras. Thornefors har därefter
meddelat parterna att det är av högsta vikt att handläggningen fortsätter på ett sådant sätt att målen blir i ett sådant skick att man kan sätta ut dem till huvudförhandling. Enligt hans bedömning borde huvudförhandling
kunna påbörjas i januari 2016 eller i september 2016.
Claes Lundblad konstaterar att i alla mål har domstolen
att pröva om de grunder som käranden anger uppfyller
rättegångsbalkens krav på precision och tydlighet.
– Om inte bör domstolen genom sin processledning
söka få parten att avhjälpa bristerna. Detta är en domstolens skyldighet oavsett vilka synpunkter som motparten
må ha. Eventuellt krav på förtydligande bör framföras
mycket tidigt i processen. Hur grunderna i övrigt skall
gestaltas bestämmer parten själv, säger Lundblad och til�lägger:
– Att svaranden kan ha synpunkter på kärandens grunder, till exempel genom att beskriva dessa som ett ”juridiskt träsk”, är en del av det processuella taktikspelet. I
HQ-fallet har domstolen tydligtvis inte på allvar engagerat sig i dessa frågor förrän efter tre års handläggning.
Detta är inte acceptabelt med något mått mätt. I stora
och samhällsviktiga tvister som HQ är det extra viktigt att
domstolen tar tag målet, vid behov begär klarlägganden
och någorlunda snabbt tvingar ut undanglidande svarandeparter på mattan. Domstolens passiva hållning i HQtvisten är beklaglig. Handläggningen av det målet hittills
vore närmast otänkbar om tvisten skolat prövas genom
ett skiljeförfarande. Dessvärre måste man nog konstatera
att, när det gäller stora affärstvister, de allmänna domstolarna har svårt att konkurrera med skiljeförfaranden. Så
borde det inte vara.
I det pågående skadeståndsmålet har HQ den 21 oktober ingivit en kompletterande inlaga där man yrkar att
man vill ha ytterligare 768 miljoner kronor i skadestånd,
enligt ett pressmeddelande. HQ:s totala yrkanden uppgår till 3 746 miljoner kronor jämte ränta. n
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Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi
förstår just ditt specifika behov och hjälper
dig med rätt finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat
snabba kreditbesked, enkla rutiner och en personlig kontakt. Ring
eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett personligt
engagemang. Välkommen!

STOCKHOLM

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Ulf Häger
08-635 38 67

Karl-Johan Karlsson
08-635 38 69

Dennis Örnell
08-635 37 86

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

MALMÖ

Johan Bromander
031-771 98 96

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Fredrik Enberg
031-771 98 91

Enrico Rigo
040-664 28 81

08-635 38 00 | wasakredit.se
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Rättssäkerheten i
En undersökning av skatte- och bokföringsbrott i kontantbranschen visar att den tilltalades
rättssäkerhet är i fara i dessa mål.

E

tt vanligt förekommande
brottmål är då Skatteverket
och åklagaren påstår att
oredovisade intäkter förekommit i
en näringsverksamhet. Ofta avser
det restaurangbranschen. Intresset
av att lagföra individer och beskatta
dessa verksamheter är stort. Intresset är också stort av att lagföringen
och beskattningen sker på ett korrekt
och rättssäkert sätt. Vi har undersökt
samtliga (16 st.) mål vi hittat i juridiksöktjänster under perioden 20092013 där samma skattefråga prövats i
både kammarrätt och hovrätt. Vi har
tagit del av avgörandena och ansökan
om stämning, men inte förundersökningsprotokoll eller närvarat
vid förhandling. Den övergripande
slutsatsen är att den tilltalades rättssäkerhet är i fara i dessa mål.

MATERIELLRÄTTSLIGA FRÅGOR

För att dömas för aktivt skattebrott
krävs att åklagaren kan bevisa att
oriktig uppgift lämnats för varje redovisningsperiod. För att dömas för
bokföringsbrott krävs att åklagaren
bevisar att sådana bokföringsbrister
föreligger att huvudsaksrekvisitet
är uppfyllt för varje räkenskapsår.
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Gustav Lindkvist är jur. dr och doktorand i offentlig rätt vid Stockholms
universitets juridiska fakultet.
Carsten Lyhagen är före detta
kammaråklagare vid Ekobrotts
myndigheten
Detta är centrala straffrättsliga
förutsättningar. Det är därför mycket
förvånande att åklagaren i gärningsbeskrivningen inte annat än
undantagsvis redovisat för vilken
period och när den eller de oriktiga
uppgifterna faktiskt har lämnats. Lika
förvånande är det att domstolarna
dömt den tilltalade för skattebrott i
dessa situationer eftersom det saknas
ett konkret påstående om brott. Likartat gäller för bokföringsbrott. Inte
annat än undantagsvis har åklagaren
angivit räkenskapsårets omfattning

och när de oredovisade intäkterna
inte korrekt bokförts eller för vilken
period. Trots detta har domstolarna
i stort sett i alla mål dömt den tilltalade enligt åtalet. I ett skattebrottmål
bedömer vi att det saknats straffrättsliga förutsättningar för att döma
den tilltalade. I det målet påstod
åklagaren att oriktig uppgift lämnats
i självdeklarationen när i stället skattedeklaration skulle ha lämnats. Mot
bakgrund av våra iakttagelser av de
undersökta målen kan vi dessvärre
inte dra någon annan slutsats än att
såväl åklagare som domstol saknat
tillräckliga kunskaper om bland annat den materiella rätten på området.
PRECISIONEN I DET SOM LÄGGS DEN
TILLTALADE TILL LAST

Enligt praxis från Högsta domstolen
(HD) och Europadomstolen (EUD) angående rätten till en rättvis rättegång
och rätten till ett effektivt försvar
enligt artikel 6 Europakonventionen
ställs höga krav på precision i det
som läggs den tilltalade till last. Ett
grundproblem i de undersökta målen
är att det är skönsmässiga uppskattningar av oredovisade intäkter. Precisionen i det som läggs den tilltalade
Advokaten Nr 8 • 2014
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ekomål i fara?
till last ska också läsas ihop med hur
den materiella rätten är utformad;
varje redovisningsperiod vid skattebrott och varje räkenskapsår vid bokföringsbrott utgör separata brott som
ska styrkas vart och ett för sig. Med
avseende på precisionen i anklagelserna är det därför i sig problematiskt
med skönsmässiga uppskattningar
av de oredovisade intäkterna. Därtill
kommer att åklagaren i skattebrottmålen i regel inte angivit när oriktig
uppgift faktiskt har lämnats eller ens
hur skattebeloppet fördelat sig på
de olika perioderna. I bokföringsbrotten har åklagaren i regel inte
angivit räkenskapsårets omfattning;
bedömningen av huvudsaksrekvisitet
är beroende av hur de oredovisade
intäkterna fördelar sig på olika räkenskapsår. Sammantaget bedömer
vi att det är tveksamt om något av de
undersökta målen uppfyller EUD:s
och HD:s krav på precision i det som
läggs den tilltalade till last.
OMVÄND BEVISBÖRDA OCH
BEVISKRAVET I MÅLEN

I ett par skattebrottmål har vi bedömt
att domstolarna i realiteten tillämpat
en omvänd bevisbörda. De situatioAdvokaten Nr 8 • 2014

ner vi avser är dels då den tilltalade
gjort en invändning om ytterligare
svarta inköp till rörelsen, dels då
åtalet avser oriktig uppgift lämnad i
företrädarens för rörelsen självdeklaration. I den första situationen bedömer vi att domstolarna i flera fall inte
låtit en sannolik invändning om ytterligare svarta inköp få genomslag därför att den inte konkretiserats. I den
andra situationen har domstolarna i
flera fall presumerat att företrädaren
fått del av de oredovisade intäkterna
som domstolen bedömt förelegat i rörelsen. En sådan presumtion är enligt
RÅ80 1:56 tillåten i skatteprocessen,
men enligt oss inte i brottmål.
Angående beviskravet anser vi
att det i flera mål föreligger en stor
osäkerhet angående storleken på
de oredovisade intäkterna. Skatteverket och åklagaren har i vissa fall
uppskattat storleken på de oredovisade intäkterna med hjälp av ett
fåtal kundräkningar, observationer
på restaurangen eller filutdrag från
kassaregister, där sådana utdrag finns
endast för en liten del av den aktuella
perioden. I ett par mål har beräkningsgrunden varit branschstatistik
angående fördelning av kort- och kon-

tantförsäljning respektive normala
bruttovinster. Bevisvärdet av sådan
statistik är enligt oss mycket begränsat. Det bör dock framhållas att i två
mål har domstolarna helt ogillat åtalet
på grund av beviskravet och i ett par
mål har en sänkning av de oredovisade intäkterna skett. I merparten mål
har domstolarna enligt vår bedömning dock godtagit en bevisning som
för oss framstår som svag.
sammantaget framträder en ganska
tydlig bild av att domstolarna i regel
haft bristfälliga kunskaper om bland
annat den materiella rätten, godtagit
gärningsbeskrivningar som brister i
precision och i vissa fall ansett att bevisning med ett begränsat bevisvärde
uppnått beviskravet. Vi bedömer att
den tilltalades rättssäkerhet är i fara. I
vad mån resultaten av undersökningen är tillämplig även på andra skatteeller bokföringsbrott eller angående
ekobrott i övrigt kan lämnas öppet.

Samman
taget framträder en
ganska
tydlig bild
av att domstolarna i
regel haft
bristfälliga
kunskaper
om bland
annat den
materiella
rätten

Gustav Lindkvist
Doktorand och jur. dr
Carsten Lyhagen
F.d. kammaråklagare vid
Ekobrottsmyndigheten
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Spansk arvsskatt – slut på
diskrimineringsskatten!
EU-domstolen har i en nyligen avkunnad dom underkänt Spaniens straffskatt av icke residenta mottagare. Den spanska diskrimineringen av icke residenta kommer att kosta den spanska
staten betydande belopp, då diskriminerade får rätten till återbetalning av merskatten.
Det skriver Göran Rise, advokat, och Jonas Nordgren, biträdande jurist.

I

Spanien har beskattning av arv
och gåva skett olika beroende
på om mottagaren haft hemvist
(residencia) i landet eller inte. Skatten har varit betydligt strängare för
icke residenta. Under drygt 20 år har
Spanien genom högre skatteuttag
diskriminerat icke residenta mottagare
av arv, till exempel arvingar bosatta i
Sverige som ärvt en fastighet på Costa
del Sol av sina föräldrar.
EU-domstolen har nu i dom 3/9
2014 – mål C-127/12 – underkänt
Spaniens straffskatt av icke residenta
mottagare. Spaniens argument för
det rättvisa med skatten har lämnats
utan avseende i domen.
Spanien har enligt domstolen
åsidosatt sina skyldigheter och kränkt
gällande fördrag om Europeiska unionens funktionssätt och EES-avtalet.
Dessa avtal påtecknades av Spanien
redan 1992.
Den spanska diskrimineringen
av icke residenta kommer nu att
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Göran Rise är sedan 1971 ledamot
av Sveriges advokatsamfund och
medlem i Málagas advokatsamfund.
Han är sedan 1999 verksam i Spanien och ägnar sig bland annat åt
skatteplanering i samband med arv.
Jonas Nordgren arbetar som biträdande jurist vid Advokatfirman
Göran Rise, Marbella, Málaga och
arbetar bland annat med arvsfrågor
mellan Sverige och Spanien.
kosta den spanska staten betydande
belopp, då dessa ”straffade” och
diskriminerade nu får rätten till återbetalning av merskatten.

Arvsskatten/gåvoskatten preskriberas i Spanien normalt efter 4,5 år.
Innebörden härav är att den straffskatt som betalts efter 2009 skall
återbetalas.
vad gäller den skatt, som betalts före
2009, kommer även denna skatt att
sannolikt kunna återbetalas.
Det är därför viktigt att de personer, som ärvt eller mottagit gåva och
som icke hade hemvist i Spanien,
nu snarast möjligt vänder sig till sin
advokat för att begära återbäring.
Närmare upplysningar om reglerna
och på vilket sätt återbäring skall ske
kommer Skatteverket i Spanien att
utforma.

Göran Rise
Advokat och medlem av Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga
Jonas Nordgren
Biträdande jurist vid Advokatfirman
Göran Rise, Málaga, Spanien
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Brottsoffermyndighetens
referatsamling 2014
r edovisar oc h b elyser Brottsoffermyndighetens
rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en
ny, helt omarbetad jubileumsutgåva med anledning av
att Brottsoffermyndigheten fyller 20 år. Eftersom en ny
brottsskadelag har trätt i kraft den 1 juli 2014 innehåller
referatsamlingen också ett avsnitt som belyser de förändringar som skett i lagen i förhållande till äldre lagstiftning. De fall som refereras har det gemensamt att de ska
kunna vara en utgångspunkt i den praktiska hanteringen
av skadeståndsfrågor.
utgivare Brottsoffermyndigheten
pris 200:– exkl. moms

Myndigheternas
skrivregler
Kan man använda hen i myndighetstexter? Kan man utelämna att och
har i meningar? Vad heter EU-organen på svenska? Skrivreglerna är ett
oumbärligt hjälpmedel för alla som
skriver inom myndigheter, domstolar
och EU:s institutioner – och på många
andra arbetsplatser.
Myndigheternas skrivregler
8:e upplagan
utgivare Språkrådet
pris 255:– exkl. moms

fritzes – direkt från sveriges myndigheter

Fler titlar hittar du på

fritzes.se

För beställning besök www.fritzes.se
Tel. 08-598 191 90 Orderfax 08-598 191 91
order.fritzes@nj.se www.fritzes.se
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Läsplattor i advokatarbetet
Förundersökningar i papper kan numera enkelt ersättas av digital text. Ett enormt utbud av
tekniska hjälpmedel möter dessutom kraven på professionalism och effektivitet.
Två utmaningar återstår dock: kriminalvårdens säkerhetskrav och vår mänskliga förmåga att
komma ihåg digital text lika bra som tryckt. Det menar advokat Henrik Olsson Lilja.

E

fter avslutad semester utomlands sitter jag på en långflygning till Stockholm. Tiden att
förfoga över är sex timmar. Barnen
sitter säkert fastklistrade framför sina
läsplattor. Ett inbjudande lugn råder
och jag ser en möjlighet att påbörja
förberedelserna inför den kommande
hovrättsförhandlingen. Förundersökningen som är på 8 000 sidor ligger
väl strukturerad i en av mina programappar på läsplattan. Med hjälp
av understrykningar och bokmärken
navigerar jag lätt mellan olika sidor
och protokoll. Jag läser mina digitala
anteckningar från huvudförhandlingen vid tingsrätten och börjar skriva
min sakframställan. Ljudupptagningarna från tingsrätten ligger i en av
mapparna och när barnen somnat
sitter jag och lyssnar för att avgöra
behovet av tilläggsfrågor. Jag letar
vidare till de handlingar som åklagaren delade ut vid tingsrätten och
som jag scannade med hjälp av en
ytterligare programapp. Efter några
timmars läsande känner jag mig redo

att göra en powerpointpresentation.
Jag skriver stolpar och lägger även in
några sidor av förundersökningen i
presentationen. Efter några timmars
arbete känner jag mig nöjd över
att ha utfört ett ganska omfattande
arbete i en flygstol 10 000 meter över
Atlanten. Jag tänker tillbaka till den
tid då en förundersökning som denna
inte ens fick plats i en resväska. Jag
jämför även med Mac och pc och
märker att arbetet går både snabbare och effektivare genom att arbeta
direkt med händerna, utan mus eller
musmatta. Inte heller batteritiden är
längre något problem.
är denna utveckling här för att
stanna då? Svaret är entydigt ”Ja!”.
Det finns en tydlig strävan hos
rättsväsendet att övergå till digitala
förundersökningar. Numera är det
snarare regel än undantag att åtal
och förundersökningsprotokoll
skickas ut digitalt från domstolen.
I takt med allt större och komplicerade mål möter det sällan problem

att få materialet digitalt av polis och
åklagare.
Utvecklingen går i samma riktning
inom kriminalvården och för närvarande pågår en försöksverksamhet med läsplattor på vissa häkten.
Klienten erbjuds en läsplatta och
myndighetens egna programapp som
kan användas för att göra bokmärken
och stryka under text. Tanken är att
klienten i framtiden även ska kunna
ansöka om besök och sköta övriga
praktiska frågor via läsplattan. Efter
avslutad häktesvistelse nollställs innehållet och läsplattan blir tillgänglig
för nästa nyintagne. Kriminalvårdens
ambitioner är intressanta och utvecklingen har skett snabbt även om de
befinner sig i sin linda.
Hur är då möjligheten för advokater att föra in läsplattor till häkten
i landet? I dag finns det en starkt
varierande praxis mellan olika delar
av landet, allt från ett totalförbud till
en relativt generös tillämpning. Som
tankarna ser ut idag kommer det inte
vara möjligt för advokater att i framti-

Varför skall vi Snabbavveckla ditt bolag?
Vid snabbavveckling är det viktigt att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas
för avvecklingen under flera år fullgör bolagets förpliktelser gentemot Skatteverket och andra.
Säljaren är ansvarig långt efter att avvecklingen påbörjas. Vi har snabbavvecklat aktiebolag
sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi avvecklat mer än
18 000 aktiebolag.
Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla
aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!
FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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möter obefogat motstånd

den ta in läsplattorna på häkten. Det
för det digitala och en överdriven oro
som kommer att erbjudas är att föra
för vad en läsplatta kan användas
över protokollet till häktets läsplattor.
till än på konkreta säkerhetsrisker.
Denna lösning är emellerSom situationen ser ut nu
tid inte tillfredsställande.
blir det därför svårt att få
DEBATTÖR
Advokatens arbetsmateadvokater att helt överge
rial måste omgärdas av
den tryckta texten om
total sekretess och det är
inte en bättre lösning kan
inte tillräckligt att häktena
uppnås.
garanterar att materialet
En helt annan fråga är
som läggs upp inte kan
huruvida läsaren kommer
återskapas. Nuvarande
ihåg en digital text lika bra
regler om restriktioner
som en tryckt. Svaret är
bygger på en förlitan att
långtifrån enkelt eftersom
Henrik
advokaten följer dessa.
känslan av att minnas
Olsson Lilja
Det är svårförståeligt
många gånger lyser med
Inriktad på brottvarför denna syn inte kan
sin frånvaro oberoende
mål och arbetar
kvarstå även när det gälav textform. Frågar man
uteslutande
ler läsplattor. Det måste
den äldre generationen är
digitalt sedan två
även i framtiden räcka att
dock svaret ganska givet,
år tillbaka. Underhäktespersonalen försäknämligen att det inte finns
visar advokater i
rar sig om att advokaten
något annat alternativ än
elektronisk inforlämnar simkortet till häktryckt text och att digital
mationshantering.
tesvakten och därutöver
text möjligen kan vara
utgår från att advokaten
ett komplement. Bland
följer de regler som gäller. Säkerhetsyngre läsare finns det en helt annan
tänket synes bygga mer på en rädsla
uppfattning eftersom de ofta enbart

läser text via mobiltelefoner, datorer
eller läsplattor. Den forskning som
finns, bland annat av Anne Mange,
forskare vid universitetet i Stavanger,
antyder vissa nackdelar med digital
text, som exempelvis att den kan
vara svårare att komma ihåg och att
helheten tappas. Slutsatserna är dock
svåra att dra eftersom undersökningarna hitintills är få och underlaget
begränsat. Det är inte heller uteslutet
att testresultaten påverkas av att det
pågår en generationsväxling.
min uppfattning är att fördelarna
med digital text överväger eftersom
metoden öppnar upp för helt andra
arbetssätt. Digital text är lätt att bära
med sig och för en advokat är det
ovärderligt att den är sökbar. Så fort
säkerhetstänket nyanseras på häkten
talar därför allt för att den digitala
texten är här för att stanna.

Säkerhetstänket synes
bygga mer
på en rädsla
för det digitala och en
överdriven
oro för vad
en läsplatta
kan användas till än
på konkreta
säkerhetsrisker.

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare
vid Advokatfirman Althin

Bättre stämning
på jobbresan

Just nu

25 %

i 1 kla
med S ss
J Biz

Anslut er till Advokatsamfundets SJ Biz-avtal så får ni alltid 15 % rabatt på era klimatsmarta
jobbresor med SJ. Just nu får ni också 25 % rabatt i 1 klass under tre månader. Det finns
många anledningar att ta tåget. Ni kan förbereda dagen, jobba klart, diskutera med kollegorna
eller bara koppla av. Läs om alla fördelar med SJ Biz på sj.se/sjbiz. Välkomna ombord!
Kontakta SJ Avtalsadministration via foretag@sj.se om du vill veta mer.
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))) CRITO

AFFÄRSJURIDISKA AVTAL

Crito växer. Igen.
Bakom Crito, vårt internetverktyg för affärsjuridiska avtal, står några av Sveriges främsta affärsjurister.
De ger dig inte bara best practise-klausuler, du får också ta del av deras kompetens och erfarenhet
via omfattande kommentarer, inklusive förhandlingsråd och mycket annat.
Allt kristallklart presenterat och mycket enkelt att använda.
Crito växer ständigt och nya moduler läggs till löpande. Alla skrivna av de främsta, förstås.

NYHET!

Aktieägaravtal. Författare: Christer Danielsson
Anställningsavtal. Författare: Toivo Öhman, Raoul Smith
Bolagsrätt – kapitalanskaffning. Författare: Svante Johansson
Fullmakter och annan firmateckning. Författare: Jon Kihlman NYHET!
Företagsöverlåtelse. Författare: Christer Danielsson, Magnus Forssman
Handels- och kommanditbolag. Författare: Jonas Näsman
Konsult och uppdragsavtal. Författare: Magnus Tonell, Johan Åberg
Köp av lös egendom. Författare: Jon Kihlman
Köp och hyra av fast egendom. Författare: Nils Larsson, Assur Badur

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av dig till
Helena Viridén, 08-598 192 95, helena.viriden@nj.se
Peter Werklund, 08-598 191 49, peter.werklund@nj.se

Aktuellt
VD MED BROKIG BAKGRUND

De snabba karriärvägarna
är inte självklart de bästa
– Se till att bli vän med de seniora
mentorerna!
Det karriärtipset gav Elisabeth
Thand Ringqvist vid Hildarys lunchseminarium.
Företagarnas vd Elisabeth Thand
Ringqvist berättade om sin brokiga
karriärväg vid nätverkets Hildarys
lunchseminarium i Stockholm den 14
oktober.
Elisabeth Thand Ringqvist är uppvuxen i en entreprenörfamilj på Frös
ön och sysslade mycket med musik
under uppväxten. Efter samhällsvetenskaplig linje tenterade hon också
snabbt två års musikgymnasium, men
i valet mellan utbildning till solist på
cello eller trombon och Handelshögskolan i Stockholm beslöt hon sig för
Handels.
– Jag ville hålla på med politik och
tänkte att läsa ekonomi var en bra
grund för det. Samhällsengagemang
har jag haft sedan jag var 14 år.
Elisabeth engagerade sig i Centerpartiets Högskoleförbund. Efter att
ha arbetat politiskt med lobbyism och
public affairs en kort tid började hon
på det stora managementkonsultföretaget McKinsey. Hon tänkte stanna en
kort tid på företaget.
– Jag var där i sju år! konstaterade
Elisabeth.
På McKinsey arbetade Elisabeth
Thand Ringqvist med M&A, företagsförvärv. Det var lärorikt och gav mycket kunskap som var bra att ha senare
i karriären.
Men Elisabeth, med sitt politiska
engagemang, ville gärna arbeta med
non-profit. Hon blev antagen till Mc
Kinseys globala non-profit-program
och arbetade ett år med Världsbanken
och Gatesstiftelsen.
Under tiden var hon också ledamot
av Centerpartiets partistyrelse – inte
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Elisabeth Thand
Ringqvist, vd för
Företagarna,
gästade Hildarys
lunchseminarium
i oktober.

alltid en lätt kombination för en M&Akonsult.
– Till slut gick jag över till politiken
helt och hållet och blev kanslichef
för Centerpartiet 2005. Att bygga en
strategi för Centerpartiet med alla de
bästa verktygen från affärslivet var jätteroligt!
Efter valet 2006 arbetade Elisabeth
i Regeringskansliet med näringsminister Maud Olofsson.
Sedan juni 2011 är hon vd för Företagarna – en organisation som representerar 75 000 företagare. Arbetet
handlar om företagsutveckling och
politik.
Elisabeth Thand Ringqvists slutsats

utifrån sin egen brokiga karriär är att
det inte finns bra eller dåliga karriärvägar. De självklara och snabba karriärvägarna är lätta att peka ut och
är de vi oftast hör talas om – men det
finns andra vägar som gör att du bevarar lust och passion för det du håller
på med.
På frågan om karriärtips svarade
Elisabeth:
– Se till att bli vän med de seniora
mentorerna tidigt! De värderingar
som är viktiga för ”silverryggar” kan
skilja sig från värderingarna hos dem
som har nått första chefsnivån. Silverryggarna har ett mycket större samMA
hällsperspektiv.
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Aktuellt
Ny president utsedd till
Kammarrätten i Göteborg
Regeringen utnämnde den 9 oktober
Dag Stegeland till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. Dag
Stegeland är lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg sedan 2012. Innan
dess var han chefsrådman vid förvaltningsrätten i mer än sex år. Han har
också flera års erfarenhet av arbete
som kammarrättsråd i Kammarrätten
i Göteborg och som rådman vid Länsrätten i Vänersborg. Dag Stegeland
förordnades som kammarrätts
assessor 1989. Dag Stegeland till
träder tjänsten som kammarrätts
president den 15 december i år.

Statssekreterare utsedd
i Justitiedepartementet
Regeringen har utsett Lars Westbratt till statssekreterare hos
justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson. Lars Westbratt har arbetat i riksdagen sedan
år 2000, senast som politisk sekreterare för socialdemokraterna
i justitieutskottet. Han har en jur.
kand.-examen från Göteborgs
universitet, där han också har läst
statskunskap.

Justitiekansler Anna Skarhed
utnämns till hedersdoktor
Justitie
kansler Anna
Skarhed har
utnämnts till
hedersdoktor
vid juridiska
fakulteten,
Uppsala
universitet.
Skarhed har
varit domare
i allmän domstol, vilket
innefattat tjänsten som justitieråd
i Högsta domstolen. Hon har varit
verksam i Patientskadenämnden,
Läkemedelsskadenämnden och Miljöskadenämnden, och hon är i dag
innehavare av justitiekanslersämbetet. I motiveringen framhålls att hon
”genom kunskap och rättrådighet har
skapat respekt för sin yrkesgärning
och person, och att hon i uppdraget
som justitiekansler har bidragit till
förståelsen av det allmännas ansvar
genom välavvägda beslut”.
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Drygt 60 advokater och biträdande jurister kom till Tällberg i Dalarna.

Varierat program under Tällbergdagarna
Konsten att fatta beslut och
rättssäkerheten var två ämnen som behandlades under
årets upplaga av Mellersta
avdelningens Tällbergdagar.
Mellersta
avdelningens
studiedagar
lockade i
år drygt 60
advokater och
biträdande
jurister till
Tällberg i
Dalarna den
Pelle Tornell.
20–21 september.
– Många av årets deltagare
är yngre. Det är jätteroligt att
se att det finns en återväxt.
Syftet är inte bara att få utbildning och poäng. Det här är ett
bra tillfälle att få träffa kolleger
och utbyta tankar också, säger
Johanna Näslund, sekreterare
i Mellersta avdelningen och
huvudansvarig för studie
dagarna.
Först på programmet var en
föreläsning med entreprenören och föredragshållaren Pelle Tornell. Han berättade om
konsten att fatta och påverka

beslut och konstaterade att
utmaningen att fatta bra beslut
aldrig har varit större än nu.
Antalet valmöjligheter ökar
och vi har obegränsat med
information
i alla beslutssituationer.
Frågan är då
om besluten
blir bättre när
valmöjligheterna blir fler?
– Att ge
människor fler
valmöjligheter
verkar skapa
ett större
intresse för en produkt. Men
man skjuter upp beslut och
blir passiv i beslutssituationer
när man får många valmöjligheter, sade Pelle Tornell och
angav valet av PPM-fonder
som exempel.
Han berättade även hur lättpåverkbara vi är när det gäller
beslutsfattandet. Om vi är
trötta, hungriga eller stressade
slår det direkt på förmågan
att fatta beslut. I Israel har
man följt hur ett antal domare
under åtta månader har fattat
beslut om att bevilja eller ge

avslag på benådningsansökningar.
– Det vanligaste utfallet var
avslag. Men flest fick beviljad
benådning strax efter arbetsdagens början, efter lunch och
trefikat. Chanserna att få en
beviljad benådningsansökan
i slutet av dagen var däremot
små.
Efter Pelle Tornell intog
Advokatsamfundets vice
ordförande, Dick Lundqvist,
scenen och informerade om
styrelsens arbete. Han berättade att advokatkåren har
vuxit markant sedan år 2000,
från 2 000 advokater till 5 600.
För första gången på fyra år
ökar även antalet biträdande
jurister.
Under lördagsförmiddagen
diskuterade Aftonbladet-journalisten Oisín Cantwell och
Lars Bergström, lagman vid
Falu tingsrätt, rättssäkerheten.
Bergström talade om rättssäkerhet från en domares
perspektiv. Han berörde bland
annat nämndemannasystemet
och är positiv till nämndemän,
men anser att antalet bör dras
ner i tingsrätterna och att de
bör tas bort i hovrätterna. KK
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Heltäckande och skräddarsydd
kontorsförsäkring för advokatbyråer!
Komplett försäkringslösning där rättsskydd, allmänt ansvar, egendom,
avbrott och förmögenhetsbrott bland annat ingår. Tjänsterese- och olycksfallsförsäkring är viktiga försäkringar som alltid finns med.

> komplett kontorsförsäkring
> tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd
> prisvärd

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com

Aktuellt
och känslan av att vi är ett starkt och
framgångsrikt land, som haft fred i
två hundra år. Det ger en falsk känsla
av trygghet, som får en törn av att vi
kommer in i sammanhang där vi får
se vad andra kan.
Hur kom det sig att du satsade på politiken?
– Jag har sedan barnsben varit intresserad av samhället och samhällsförhållanden. Redan som fem–sexåring
började jag följa nyhetsprogrammen,
Jag gick redan i sjuan med i Moderata
ungdomsförbundet, och senare i SSU,
så jag har varit politiskt aktiv mer eller
mindre hela livet. Egentligen var det
väl inte meningen att jag skulle komma in i riksdagen år 2002, men Folkpartiet gjorde ett starkt val, och strax
före valet insåg jag att det kunde bli
så. Då hade jag ett samtal med kollegerna på min dåvarande advokatbyrå,
och jag kände att det här ville jag göra.

MÅNADENS ADVOKAT Allan Widman

En osäker omvärld är
den största utmaningen
I och med riksdagens öppnande
tog Malmöadvokaten och reserv
officeren Allan Widman över ordförandeklubban i försvarsutskottet.
Som sådan vill han föra in Sverige
i Nato, och bygga upp försvaret
för att kunna möta hoten i en allt
osäkrare omvärld.
Grattis till nya uppdraget som ordförande i försvarsutskottet. Vilka är de
stora utmaningarna i din roll som utskottsordförande?
– Tack! Den enskilt största utmaningen är den snabba och allt sämre
utvecklingen i vår omvärld. Sett över
ett par år har Ryssland ökat det man
brukar kalla incidenttrycket mot
både sina grannländer och mot oss.
Och det kommer av allt att döma att
fortgå. Samtidigt har vi under 20 års
tid sänkt garden försvarsmässigt så
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mycket att vår förmåga att försvara
oss har börjat falla samman. Nu är det
dags att så snart som möjligt återställa
den nationella försvarsförmågan.
Du är en förespråkare för svenskt
Nato-medlemskap. Vilka är de stora
fördelarna?
– Det enklaste svaret är väl att Sverige har 9 miljoner invånare. Ryssland
har 140 miljoner. Det finns inte på kartan att vi ska kunna möta en allvarlig
säkerhetsutmaning från en stormakt.
Därför måste vi samverka. Nato är det
mest kvalificerade säkerhetssamarbetet för demokratiska länder.
Ser du inte några problem med ett
medlemskap?
– Det är faktiskt svårt att se några
sakliga nackdelar. Möjligen är det
ett problem för Sveriges självbild,

”Nu är det
dags att så
snart som
möjligt
återställa
den nationella försvars
förmågan.”

Vad är roligast – politiken eller juridiken?
– Det är svårt att svara generellt på.
Det finns ögonblick i både politiken
och juridiken som hör till de lyckligaste i mitt liv. Möjligen kan man kunna
säga att det är en mer varierande arbetsdag i riksdagen än inom affärsjuridiken. Det blir fler möten med nya
människor och nya platser, och på
sitt sätt mer stimulerande än att bara
ägna dagarna åt civilrättsliga tvister.
Samtidigt kan jag ibland längta starkt
efter juridikens problemlösning.
Vad har du med dig från advokattillvaron som du har nytta av i riksdagen?
– Väldigt mycket! En juridisk utbildning och erfarenhet ger den fördelen
att man enklare kan se det relevanta i
myllret av argument och åsikter som
alltid finns. Att hitta det relevanta är
ju grundläggande från dag ett på Juridicum och genom advokatverksamheten.
Och vad får du med dig från riksdagsarbetet som du har nytta av när du
återvänder till advokatbyrån?
– Efter 12 eller om det blir 16 år i
riksdagen har man skapat väldigt
mycket personliga kontakter, i både
det privata näringslivet och i offentlig
sektor. Det är en ovedersäglig fördel.
Ulrika Öster
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Aktuellt Juridiska biblioteket

LÄSTIPS
Titel: Bombmannens testamente
Författare: Lena Ebervall, Per
E Samuelsson
Förlag: Piratförlaget
Advokaterna Lena Ebervall
och Per E Samuelsson har
skrivit en roman om bombmannen Lars Tingströms liv, om hur en
felaktig skatteskuld startade en kedja av händelser som kom att leda till det mest omtalade brottet i Sverige, mordet på Olof Palme.
Författarna berättar om Tingströms livsresa,
från ett helt vanligt liv som välbeställd tjänsteman till ett livstidsstraff på Kumlabunkern
för flera uppmärksammade sprängningar riktade mot myndigheter och myndighetspersoner i Stockholmstrakten under 1980-talet.
Ebervall och Samuelsson har tidigare gett
ut romanerna Ers Majestäts olycklige Kurt,
2008, och Mördaren i folkhemmet, 2012.
Titel: Idrottsjuridik
Redaktör: Johan Lindholm
Förlag: Norstedts juridik
Boken ger en bred beskrivning
av hur idrottens eget regelsystem och allmänna rättsregler
förhåller sig till varandra och
hur detta påverkar idrottsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Den
behandlar ett stort antal frågor, relevanta för
både amatöridrott och professionell idrott,

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2014 om inte annat anges.
Bernitz, Ulf: Introduktion till EU /
Anders Bernitz, Anders Kjellgren (5. uppl. Norstedts juridik.
158 s.)
Bruncevic, Merima: Fixing the shadows : access to art and the
legal concept of cultural commons (Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. 407 s.
Juridiska institutionens skriftserie / Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet ; 16. Diss.
Göteborgs universitet, 2014)
Ekonomisk brottslighet : en nordisk
reader / Tage Alalehto, Lars
Korsell, Paul Larsson, red. (Studentlitteratur. 752 s.)
Eneroth, Elisabeth: Unga på hem för
vård eller boende : om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut
om ungas vård (Jure. 629 s. Diss.
Lunds universitet, 2014)
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exempelvis frågor om idrottsprocesser, avtal,
anställningsförhållanden, straffrättsligt och
skadeståndsrättsligt ansvar, sponsorrättigheter, sändningsrättigheter, konkurrensrätt
och doping. Johan Lindholm är verksam som
lärare och forskare vid juridiska institutionen
och vid Idrottshögskolan vid Umeå universitet.
NY TIDSKRIFT MED FOKUS PÅ
UPPHANDLINGSJURIDIK
Första svenska akademiska tidskriften som
behandlar frågor kring upphandlingsjuridik,
Upphandlingsrättslig tidskrift (UrT), kommer i höst ut med sitt första nummer. Initiativtagare är Andrea Sundstrand, jur. dr och
advokat, verksam som forskare och lärare vid
Stockholms universitet. Tidskriften kommer
att innehålla artiklar, referat från EU-domstolen, HFD och HD samt referat av ny doktrin
på området m.m. UrT kommer att publiceras
i en tryckt version, men kommer också att
finnas tillgänglig elektroniskt via hemsidan.
För mer information se tidskriftens hemsida
www.urt.cc.

brottsskadelag har trätt i kraft den 1 juli 2014
innehåller referatsamlingen också ett kort
avsnitt som behandlar de förändringar som
skett i förhållande till tidigare lagstiftning.
Referatsamlingen kan beställas eller laddas
ned från myndighetens hemsida www.brottsoffermyndigheten.se.
RÄTTIGHETER KRÄNKS VID
TVÅNGSVÅRD AV PSYKISKT SJUKA
Avhandling i psykiatrirätt från Stockholms
universitet
Lagstiftningen om tvångsvård av psykiskt
sjuka brister i hänsynen till grundläggande
rättigheter och rättsprinciper, hävdar Moa
Kindström Dahlin i sin avhandling Psykiatrirätt: intressen, rättigheter och principer. Trots
att psykiskt sjuka i dag anses ha samma rätt
till självbestämmande som alla andra accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och behovet
av att skydda omgivningen. Avhandlingen
är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv, med
fokus på regeringsformen och Europakonventionen.

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS
REFERATSAMLING I NY UPPLAGA
Referatsamlingen som redovisar myndighetens rättstillämpning i fråga om nivåerna
för kränkningsersättning, har kommit ut i en
ny omarbetad sjunde upplaga. Den ersätter
den förra utgåvan från 2012. Eftersom en ny

Fastighetsmäklaren & juridiken
(Mäklarsamfundet, 2013. 293
s.)
Hager, Richard: Allmänna fastighetsrätten (4. uppl. Norstedts
juridik. 139 s.)
Hellberg, Jonas: Skadestånd vid
patentintrång (Jure. 421 s. Diss.
Umeå universitet, 2014)
Herre, Johnny: Konsumentköplagen
: en kommentar / Johnny Herre
; under medverkan av Jan Ramberg (4. uppl. Norstedts juridik.
538 s. Norstedts gula bibliotek)
Holmgård, Lars: Notarietvistemål
(Norstedts juridik. 314 s.)
Häthén, Christian: Stat och straff :
rättshistoriska perspektiv (Studentlitteratur. 286 s.)
Johansson, Svante: Svensk
associationsrätt i huvuddrag
(11. uppl. Norstedts juridik.
425 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 80)
Kommunal arbetsrätt / Anderz An-

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

dersson et al. (4. uppl. Studentlitteratur. 515 s.)
A manifesto on european criminal
procedure law : European Criminal Policy Initiative / Petter Asp
et al. (Jure. 249 s. Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid
Stockholms universitet ; 82)
Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt
(3. uppl. Studentlitteratur. 478 s.)
Nilsson, Ulf: Moms för bank och
finans (Norstedts juridik. 227 s.)
Radetzki, Marcus: Praktisk skadeståndsbedömning ( 3. uppl.
Studentlitteratur. 198 s.)
Rodhe, Knut: Rodhes aktiebolagsrätt / Rolf Skog (24. uppl. Norstedts juridik. 295 s.)
Sarnecki, Jerzy: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
(3. uppl. Studentlitteratur. 512).
Schiratzki, Johanna: Barnrättens
grunder (5. uppl. Studentlitteratur. 169 s.)

Selvaag, Robert: Norstedts juridiks
skattesvar A-Ö (Norstedts juridik, 2014. 416 s.)
Swanstein, Filippa: Diskrimineringslagen : från princip till praktik /
Filippa Swanstein, Karin Henrikz
(Studentlitteratur. 265 s.)
Tivéus, Ulf: Tretolv : skatt på kvalificerade andelar (Norstedts
juridik. 231 s.)
Wenander, Henrik: Fri rörlighet i
Norden : nordiska gränshinder i
rättslig belysning (Juristförl.
161 s. Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund ; 179)
Westerlund, Gösta: Hundens lagbok
: en handbok om lagstiftningen
om hunden i dagens samhälle
(4. uppl. Bruun. 161 s.)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Kontorshotell för
advokater
Chambers Professional Offices tillhandahåller fullt möblerade moderna,
fräscha och effektiva kontor och mötesrum för advokater verksamma
inom affärsjuridik. Kontoret är beläget på Regeringsgatan ovanför
MOOD-gallerian i centrala Stockholm. Utöver eget rum har vi ett flertal
olika lösningar såsom mobil kontorsplats och virtuell kontorsplats.
För ytterligare information kontakta:
Marianne Riquelme
Chambers Professional AB
Tel 0731-415 385
marianne.riquelme@chambers.se

Prenumerera på
Tidskriften
Advokaten
Helår, 9 nr, 424 kr inkl. moms
Studerande 106 kr inkl. moms
prenumeration@advokatsamfundet.se

MOTTAGNINGSKONTOR
I ESKILSTUNA
Liten kontorslokal, 33 kvm, uthyres genom övertagande av kontrakt. Centralt mitt emot tingsrätten. Ledig 1 januari 2015.
Hyra 10.420 kr/kvartal exkl moms.
Pentry, förråd och WC finns.
Kontakta advokat Thelma Carvenius, 016-10 90 70,
070-492 11 23 eller info@advcarvenius.se

NYA LEDAMÖTER
DEN 3 OKTOBER 2014
Anna-Karin Abdon, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm
Sofia Ahlqvist, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm
Ylva Otterbeck Aversten, Advokatfirman MarLaw AB, Stockholm
Gudmund Lokrantz Bernitz, Holman Fenwick Willan LLP, London, England
Lisa Swanson Carlström, Lewis
& Partners Advokatbyrå AB,
Stockholm
Magdalena Dinevska, Advokatfirman Ahlstedt HB, Göteborg
Erik Esaiasson, Advokatbyrån
Gulliksson AB, Lund
Rasmus Fahlén, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Eva Folkow, Advokatfirman Delphi
i Göteborg KB; Göteborg
Kristina Geers, Advokatfirman
Hammar KB, Trollhättan
Sofia Gunnarsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Cecilia Gunne, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm
Carl-Fredrik Hedengren, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm
Gill Hermansson, Advokatfirman Edip Samuelsson AB,
Göteborg
Sandra Hjortén, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Ida Häggström, Synch Advokat
AB, Stockholm

Rickard Isacson, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Martina Jonryd, Skarp Stockholm
Advokatbyrå AB, Stockholm
Hendrik Kangasmuukko, Wi
strand Advokatbyrå, Göteborg
Björn Karlsonius, Advokatfirman
Allians H Nilsson AB, Karlstad
Ammar Khan, Advokatfirma DLA
Nordic KB, Stockholm
Per-Erik Kristiansson, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Ola Ragnar Liljemark, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Robert Lindholm, Advokatfirman
Schumacher & Co KB, Helsingborg
Erik Lindtorp, Skarp Stockholm
Advokatbyrå AB, Stockholm
Marcus Lodin, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Michael Morsing, Juridisk byrå
Michael Morsing, Malmö
Robert Nyström, AE Nyströms
Advokatbyrå AB, Stockholm
Matthias Pannier, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Mikael Pihl, Jurist Mikael Pihl AB,
Dalby
Ninmar Poli, Advokatbyrån Omnia
AB, Södertälje
Livet Prause, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Patrik Rindstål, Advokatfirman
Lindahl KB, Uppsala
Agneta Roos, Advokat Per Schånberg AB, Lund
Cecilia Rossing, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg
Ingrid Sandstedt, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Karin Sanfridsson, Advokatfir-

Deltra Kravek AB är idag Sveriges största auktoriserade delgivningsföretag
Vi erbjuder dig som uppdragsgivare:
•
•
•
•
•

Våra uppdragsgivare idag är bland annat:

Myndigheter, statliga verk och bolag, energi-, fastighetsEn rikstäckande delgivningsorganisation.
och inkassobolag, advokater och banker.
En verksamhet som är helt inriktad på delgivningstjänster.
Ett oberoende och privatägt företag.
Personal som är utbildad och erfaren.
Deltra Kravek AB är idag Sveriges största auktoriserade delgivningsföretag
En företagsledning med över 20 års erfarenhet från branschen
Vi erbjuder dig som uppdragsgivare:

• En rikstäckande delgivningsorganisation.

Våra uppdragsgivare idag är bland annat:
Myndigheter, statliga verk och bolag, energi-, fastighets- och
inkassobolag, advokater och banker.

• Personal som är utbildad och erfaren.
• En företagsledning med över 20 års erfarenhet från branschen.

Kontakta oss på telefon 08- 448 07 70
eller besök oss på www.deltra-kravek.se

Vill• du
veta mer?
En verksamhet
som är helt inriktad på delgivningstjänster.
• Ett oberoende
och telefon
privatägt företag.
Vill www.deltra-kravek.se
du veta mer?
Kontakta
oss på
08-448 07 70 eller besök oss på
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Samfundet

man Sandberg & Partners KB,
Linköping
Emilie Steen, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg
Lisa Ström, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm
Viktor Svartz, Advokatbyrån Martin Cullberg AB, Stockholm
Oskar Söderberg, Advokatfirman
Per Nyberg AB, Umeå
Frank Torstensson, Advokatfirman Wilensky & Partners HB,
Malmö
Malin Wigsten, AE Nyströms Advokatbyrå AB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Nicolina Bacirtzis, Stockholm, 1
september 2014
Anna Bergviken, Malmö, 30 september 2014
Mikaela Bielke, Stockholm, 1 september 2014
Pernilla Dahlberg, Malmö, 1 september 2014
Hans-Christian Detert, Göteborg,
24 september 2014
Lars Engell, Stockholm, 7 september 2014
Cecilia Malmberg Flodén, Stockholm, 1 september 2014
Clemens Fredholm, Täby, 11 september 2014
Julia De Marinis Giddings, Stockholm, 1 september 2014
Ulf Grubbström, Stockholm, 1 oktober 2014
Theodor Hanson, Stockholm, 1
september 2014
Ingrid Johansson, Göteborg, 30
september 2014

Emma Kratz, Malmö, 3 september
2014
Johan Lagerlöf, Stockholm, 1 oktober 2014
Jenny Lindgren, Uppsala, 1 september 2014
Emma Linnér, Stockholm, 1 september 2014
Mikael Ludwigs, Göteborg, 1 september 2014
Staffan Löwhagen, Stockholm, 15
september 2014
Jennie Lööw, Stockholm, 1 september 2014
Lisa Melin, Stockholm, 26 september 2014
Mikael Nordlin, Stockholm, 3 oktober 2014
Patrik Ottoson, Göteborg, 14 december 2013
Johan Ragnar, Helsingborg, 1 september 2014
Lars Rambe, Märsta, 1 september
2014
Linda Räfsbäck, Stockholm, 1 september 2014
Erik Sandström, Stockholm, 1 september 2014
Lina Schött, Stockholm, 31 augusti
2014
Anna Siesing, Göteborg, 29 augusti 2014
Johan Sjögren, Stockholm, 31 augusti 2014
Maja Stenberg, Göteborg, 1 september 2014
Maria Strömhage, Klagshamn, 31
augusti 2014
Ida Smed Sörensen, Stockholm,
30 september 2014
Helena Trældal, Luleå, 25 augusti
2014

Christina Waering, Stockholm, 31
augusti 2014
Gabriel Westin, Göteborg, 1 september 2014
Ulf Wibäck, Stockholm, 1 september 2014
Oskar Wrede, Stockholm, 19 september 2014
Jenny Wärmé, Stockholm, 29 augusti 2014

AVLIDNA LEDAMÖTER
Bengt Gessle, Helsingborg,
26 augusti 2014
Kurt Hagström, Nacka,
21 september 2014
Henrik Hedenstierna, Stockholm,
12 september 2014

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/0899 Promemorian
Framtidsfullmakter (Ds 2014:16)
R-2014/0919 Promemorian Statlig ersättning till barn och unga
som insjuknat i narkolepsi efter
pandemivaccinering
(Ds 2014:19)
R-2014/0954 Energimarknadsinspektionens rapport Enklare
faktura
R-2014/1012 Promemorian Stärkt
konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22)
R-2014/1039 Promemoria med
utkast till lagrådsremiss Skadeståndsansvar och försäkringsskyldighet vid transporter av
passagerare till sjöss (kompl.)

R-2014/1054 Betänkandet Från
hyresrätt till äganderätt
(SOU 2014:33)
R-2014/1077 Promemorian Ökad
endomarbehörighet i tvistemål
(Ds 2014:24)
R-2014/1087 Betänkandet
Förbättrad tvistlösning på
konsumentområdet – ny EUlagstiftning och en översyn av
det svenska systemet
(SOU 2014:47)
R-2014/1089 Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
R-2014/1096 Promemorian Införande av vissa internationella
standarder i penningtvättslagen
R-2014/1101 Betänkandet Synnerligen grova narkotikabrott
(SOU 2014:43)
R-2014/1109 Utkast till lagrådsremiss Ökade möjligheter att resa
inom EU utan pass
R-2014/1149 Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive
SOU 2014:51)
R-2014/1211 Promemorian Avtal
om val av domstol – 2005 års
Haagkonvention (Ds 2014:26)
R-2014/1581 Promemorian
Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att
rapportera kapitalplaceringar
och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Den nya tidens
advokatsystem är här.
Nya Saturnus står för automatisering, smarta funktioner,
genomtänkt design och mobil funktionalitet. Systemet är
utvecklat i Sverige på 2010-talet. Mer information finns på
www.saturnusadvokatsystem.se.

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

A D V O K A T S Y S T E M
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Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se

www.hogia.se/advokat
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KALLE LENAS

Bakgrund:

Bakgrund:
BraBygg
uppför en
skola
totalentreprenad. Grus & Sten, en av
I en
bolagsaffär
ingår
enpå
konkurrensbegränsningsklausul
underentreprenörer,
arbetskraftstartar
utan BraByggs
i företagets
köpeavtalet.
Men en kort tid anlitar
efter svart
överlåtelsen
säljaren
en konkurrerande
rörelse.
Inte nog
det, som
han de
kännedom.
Efter ett tips beslutar
Skatteverket
ommed
revision
fortsätter att göra affärer med sina tidigare kunder.

ADVOKATBYRÅ

informerar BraBygg om.

Kan du inte
Försöka räkna
får då?

Det går inte. Jag
kan inte sluta tänka på vad
som kan hända.
Som vad då?
Skatteverket ska utreda oss.
Nån av underentreprenörerna kan
ha anlitat svart arbetskraft.
Undrar vilka
rättigheter vi har? Tänk om vi döms
för ett brott vi inte har begått!

Vad ska vi göra? Nästa
steg är väl att en åklagare
kopplas in.

Jag skulle behöva hjälp, av någon professionell jurist.

min fru gav ett bra tips,
jag ringer
Kalle Lenas Advokatbyrå.

Varför sa du inte det på en gång?
Ring Kalle Lenas advokatbyrå.
Är de bra?
De bästa i
branschen,
vad jag hört.

Vi tar
Fallet.

Vad tror du, Om vi driver skatteprocessen rätt kanske vi kan
undvika förundersökning och åtal.

Vi friades. Hur gjorde ni?

Ja, på fakultetskurser lärde
jag mig hur man hanterar
liknande situationer.

Vi håller oss
ajour. Grus & Sten
var skurken,
klart som korvspad.

Men även om vi inte lyckas förhindra
att ärendet går till åtal kan vi
minska risken för att ni ska bli dömda.

Ja, han sover som
en liten gris,
tack för hjälpen!

Ett sant nöje.

Fakultetskurser får folk att sova gott om natten.

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Se vår kurs i EKO-brott med skatteprocess, 12 dec 2014. Föreläsare:
Bodil Borison, f.d. chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren.
Carsten Lyhagen, jur. dr. i straffrätt och f.d. kammaråklagare.
Gustav Lindkvist, jur. kand. och doktorand i förvaltningsprocessrätt
med inriktning mot bevisfrågor.

P.S.

Justice
delayed is
justice denied

ADVOKATEN&MEDIERNA

Erkännandet
av Palestina
På DN-debatt den 20 oktober skrev Ove Bring, Said
Mahmoudi, Pål Wrange
(de tre är professorer i internationell rätt respektive
folkrätt) att ett erkännande
av Palestina har stöd av vår
tids folkrätt. Skribenterna
menade att palestinierna
hade haft en effektiv statsbildning om det inte varit
för Israels olagliga ockupation, och Israel har ingen
folkrättslig rätt som kan
kränkas av att det bildas en
palestinsk stat.
I regeringsförklaringen sa
Stefan Löfven att konflikten
mellan Israel och Palestina
endast kan lösas genom
en tvåstatslösning, ”framförhandlad i enlighet med
folkrättens principer”, samt
att Sverige kommer ”att erkänna staten Palestina”.

TWITTRAT 1

ute faller gula löv och höstregnen blåser in från sydväst. Den
varma sommaren och den intensiva valrörelsen är historia och
båda känns en smula avlägsna.
Nu råder andra tider.
I Rosenbad har Beatrice
Ask lämnat sitt uppdrag för
att bli ordförande i riksdagens
justitieutskott. I stället har
Morgan Johansson tagit över
uppdraget som landets justitieminister.

Förslaget om hur den amerikanska skattelagstiftningen FATCA ska införas i Sverige
får skarp kritik i Advokatsamfundets remissyttrande. Något som uppmärksammades av olika medier. Advokatsamfundet menar att det finns flera frågetecken kring
olika aspekter av avtalet som bland annat rör integritet och rättssäkerhet.

TWITTRAT 2

både johansson och ask har
länge engagerat sig i det ständigt
pågående byggandet av rättsstaten och båda kommer att
fortsätta med det.
En fundamental del av rättsstaten är medborgarnas rättssäkerhet. Som en del i att bevaka
den skriver vi i denna utgåva om
tingsrätternas högst varierande
handläggningstider och om mål
som blir liggande länge utan att
avgöras. Vissa domstolar har
kommit långt med att effektivisera sin verksamhet. Andra har
en betydande förbättringspotential.
domstolarnas handläggningstider är intimt förknippade med
just rättssäkerheten. För som
det engelska talesättet lyder: Justice delayed is justice denied.
Tom Knutson
Chefredaktör
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advokatsamfundet.se
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advokatsamfundet.se
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))) ZETEO

Out of office?
Med Zeteo Sök anpassad för
mobilen kommer du åt allt
innehåll i vanliga Zeteo
- var du än befinner dig.

nj.se/zeteosok

