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Fem carvingexperter.
Carvingtekniken har revolutionerat den alpina skidåkningen. Precis på samma sätt som
quattrotekniken har revolutionerat både motorsporten och vanlig bilkörning. Gemensamt
för de både teknikerna är att de ger varje sväng en underhållande känsla av kontroll och
trygghet. På audi.se/carving kan du läsa mer om bland annat quattro-tekniken och få flera
carvingtips av det alpina landslaget. Välkommen.

2

Audi_Advokaten_178x248_Sälen-Landslag.indd 1
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Förslag för att stärka advokatyrket
Europas advokater står inför stora förändringar. EU-

kommissionen vill avreglera advokatyrket och harmonisera de nationella regelverken för att öka konkurrensen och
göra den europeiska tjänstemarknaden mer öppen och
konsumentvänlig. Detta har i viss mån redan genomförts
genom det så kallade tjänstedirektivet och det så kallade
yrkeskvalifikationsdirektivet. Det senare direktivet är också
ett exempel på EU:s strävanden mot att medlemsländerna
i ökad utsträckning ska erkänna varandras utbildningar
och kvalifikationskrav.
Initiativ för en ökad konkurrens på den juridiska
tjänstemarknaden har också tagits av medlemsstaterna
själva. I England och Wales har en översyn av det engelska
regelverket för den juridiska tjänstemarknaden lett till sjösättandet av en ny lagstiftning för advokattjänster. Denna
lagstiftning – som fått många motsvarigheter i andra medlemsstater (Danmark, Nederländerna, Irland med flera) –
syftar till att avlägsna hinder för den fria konkurrensen och
öka kontrollen av det juridiska tjänsteområdet, vilket för
advokaters del har lett till ökad statlig kontroll och externt
inflytande, bland annat i fråga om regelverk och tillsyn.
Det står helt klart att det är EU-kommissionens strävan att i så stor utsträckning som möjligt åstadkomma en
avreglerad och konkurrensutsatt juridisk tjänstemarknad
inom unionen i, som det heter, konsumenternas intresse.
En tydlig tendens tycks vara att med långtgående yrkesprivilegier i ett visst land följer också en hårdare reglering av
yrket. I Sverige har vi valt att upprätthålla en i det närmaste helt fri juridisk tjänstemarknad, utan advokatmonopol
eller advokatombudstvång. Vi har hittills också varit befriade från problem med konkurrensmyndigheterna till skillnad från vad många andra advokatorganisationer i Europa
har fått erfara. I en tid av ökad rörlighet och samverkan
mellan länder, växer kraven på nedmontering av gamla
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monopol och särregleringar. Därmed ökar också risken för
inskränkningar i självbestämmandet. Eftersom det numera
blåser allt starkare konsumentvänliga vindar över vår inre
tjänstemarknad där tjänsternas kvalitet helst ska säkerställas genom (över)statlig försorg, är risken stor att även de
få länder som i likhet med Sverige helt saknar advokatmonopol drabbas av minskat självbestämmande om vi inte
kan visa att vi har ett starkt skydd för klinterna i form av en
stark och effektiv tillsyn.
Advokatsamfundets styrelse har mot bakgrund av den
europeiska utvecklingen tagit initiativ till förändringar vad
avser såväl inträdeskrav som tillsyn.
Det är ett rättsstatligt samhällsintresse att det finns
advokater med hög etik och kvalitet som kan representera
enskilda och företag. Advokatyrket är därför reglerat i lag.
Advokater är enligt rättegångsbalken skyldiga att följa god
advokatsed. Vad som är god advokatsed beslutar Advokatsamfundet ensamt om. Advokaters klienter har också
tillförsäkrats särskilda förmåner i jämförelse med andra
konsulters klienter ifråga om tystnadsplikt, oberoende,
lojalitet och skydd för intressekonflikter. Detta ställer höga
krav på Advokatsamfundet och den enskilde advokaten i
dennes yrkesutövning.
I Sverige har vi i en europeisk jämförelse mycket stränga
regler om inträde i Advokatsamfundet. Såväl de teoretiska
som praktiska kraven på genomförd utbildning överstiger de flesta andra länders krav. Till detta kommer att
den som ansöker om inträde i samfundet ska styrka sin
lämplighet för advokatyrket. Eftersom utvecklingen inom
EU som framgått ovan syftar till att öka konkurrensen och
harmonisera regelverken har Advokatsamfundets styrelse
beslutat föreslå en stadgeändring innebärande att det så
kallad 5-årskravet ersätts med ett 3-årskrav för inträde i
Advokatsamfundet. Det motsvarar bättre vad som gäller i
övriga Europa. Det innebär likaså att svenska biträdande
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jurister inte kommer i ett konkurrensmässigt underläge i
jämförelse med sina jämnåriga kolleger i Europa.
Att reducera kvalifikationstiden till tre år bör inte negativt inverka på kvaliteten inom advokatkåren, tvärtom.
Vägande skäl för detta är att vi sedan införandet av advokatexamen för några år sedan, i kombination med den
numera obligatoriska vidareutbildningen och ett omfattande utbud av gratiskurser, kan se ett relativt sett sjunkande
antal anmälningar. Särskilt mot den yngre delen av kåren.
Advokatexamen och den obligatoriska efterutbildningen i
kombination med en förstärkt proaktiv tillsyn ska i stället
öka kvaliteten och förtroendet för advokaterna.
Det ankommer på Advokatsamfundet att utöva tillsyn
över advokaterna. Detta sker genom styrelsens och disciplinnämndens försorg. Den disciplinära tillsynen aktualiseras genom anmälningar från klienter och andra, samt på
initiativ från generalsekreteraren. Ledamöter är skyldiga
att besvara frågor och kan också utsättas för bokföringsgranskning. Det senare är dock en relativt sällsynt åtgärd
som initieras någon eller några gånger per år vid misstanke
om oklarheter i bokföringen, särskilt vad gäller klientmedel. Till detta kommer skyldigheten att inkomma med
revisionsberättelse och revisionsintyg utvisande fullgjord
obligatorisk utbildning.
Till skillnad från många europeiska länder tillämpar vi
emellertid en mindre aktivt ingripande tillsyn. I ett stort
antal andra medlemsstater och främst i våra nordiska
grannländer har nyligen genomförts reformer – såväl av de
nationella advokatorganisationerna själva som av statsmakterna – för att förbättra och effektivisera advokatorganisationernas tillsyn över advokater och advokatbyråer.
I dess mest drastiska former utövas denna tillsyn genom
oanmälda kontorsinspektioner, så kallade ”dawn raids”.
Sedan införandet av den nya penningtvättlagstiftningen
finns numera även en laglig skyldighet för Advokatsamfundet att säkerställa advokaternas efterlevnad av att
bestämmelserna i lagstiftningen efterlevs av advokater och
advokatbyråer.
Inom EU med dess öppna inre markandsideal på konsumenternas villkor, finns starka strömningar mot ett ökat
statligt inflytande över advokatkåren. Ett aktivt, förebyggande och än mer effektivt tillsynssystem motverkar därför
(över)statliga åtgärder gentemot advokatväsendet även i
vårt land. I Sverige framförs inte sällan åsikter, bland annat
i riksdagens kammare och i media, om att tillsynssystemet
för advokater bör förändras och att ”hårdare tag” i disciplinärt hänseende bör tillämpas. Även utifrån den nationella
debatt som förevarit i fråga om befintliga erforderliga tillsynsåtgärder, finns därför anledning att i legitimitetshänseende införa en förstärkning av nuvarande tillsynssystem.
Det torde stå alldeles klart att det finns ett behov av att
säkerställa och i vissa fall även förbättra den yrkesmässiga
kvaliteten och kompetensen inom yrkeskåren.
En förstärkt tillsyn, som i sin förebyggande och framåtriktade form kan medvetandegöra och bättre säkerställa
regelefterlevnaden hos advokaterna i allmänhet, torde
på sikt minska antalet anmälningar i fråga om misstänkta
överträdelser av de lagar och regler som advokater har
att rätta sig efter. På så sätt kan varumärket ”advokat”
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stärkas ytterligare och därigenom även allmänhetens och
statsmakternas förtroende för advokatkåren ytterligare
förbättras.
Införandet av en förstärkt tillsyn innebär även att advokater ställs under samma typ av tillsyn som sedan länge
genom JO:s och JK:s tillsyn gällt för exempelvis domare
och andra myndighetsutövande tjänstemän, liksom även
för revisorer och fastighetsmäklare med flera. Från medborgarnas perspektiv uppfattas det sannolikt som naturligt
och rimligt att exempelvis advokater, åklagare och domare
kan granskas på ungefär samma sätt.
Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående, och i enlig-

”Styrelsens förslag att sänka kvalifikationstiden
liksom beslutet att förstärka och effektivisera
tillsynen är några led i det angelägna arbetet
att upprätthålla oberoende, kvalitet, etik och
konkurrenskraft för svenska advokater.”
het med vad som tidigare aviserats, beslutat att införa en
mer proaktiv tillsyn. Det låter måhända mer dramatiskt än
det är. Skillnaden är i huvudsak att tillsynsåtgärderna i fråga
om regelefterlevnad i fortsättningen ska kunna initieras såväl på förekommen anledning som på slumpmässiga grunder. Det är i likhet med vad som gäller i dag i första hand
fråga om ett skriftligt informationsinhämtande, medan föranmälda byråbesök i framtiden kan komma att aktualiseras
i vissa fall. Några gryningsräder är inte aktuella. Styrelsen
har, oaktat detta förekommer i många länder, inte funnit
det vare sig ändamålsenligt, lämpligt eller önskvärt.
Är det fråga om en konstaterad brist i advokatverksamheten i något avseende som omfattas av tillsynen, bör i
första hand rättelse komma i fråga. Advokaten eller advokatbyrån ska då föreläggas att inom viss angiven tidpunkt
vidta rättelse i visst angivet hänseende. Advokaten eller advokatbyrån har då att inom angiven tid redovisa dels på vilket sätt rättelse har skett, dels vilka åtgärder som vidtagits
för att liknande brister inte ska upprepas. I fråga om denna
uppgiftsplikt kan även hänvisas till advokats skyldigheter
gentemot samfundet såväl enligt lag som enligt de etiska
reglerna. I andra hand bör disciplinära åtgärder vidtas,
dels då rättelse inte sker, dels ifråga om överträdelser som
är av sådant slag som enligt det redan befintliga disciplinära systemet skulle föranleda en disciplinär prövning.
Styrelsens förslag att sänka kvalifikationstiden liksom beslutet att förstärka och effektivisera tillsynen är några led i
det angelägna arbetet att upprätthålla oberoende, kvalitet,
etik och konkurrenskraft för svenska advokater.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
5
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Nyheter

En oenig Högsta domstol har
beviljat en jurist inträde i Advokatsamfundet.
Därmed gick HD emot
Advokatsamfundets styrelse,
som tidigare avslagit ansökan.
HD skriver i beslutet att man
normalt ska lägga stor vikt
vid samfundets uppfattning
i inträdesärenden. I detta fall
framstår dock kritiken som
delvis ogrundad. I andra delar
har juristen erkänt att hon gjort
fel och lämnat godtagbara
förklaringar till misstagen.
Två justitieråd var skiljaktiga
i beslutet.
HD beslut Ö 1188-09

Åtgärda felen
i timkosnadsnormen!

Vinkyl var inte muta
Högsta domstolen friar en
advokat och konstaterar
att en gåva från klient till
advokat inte är en muta.
Gåvor som ges inom en vänskapsrelation är inte mutor,
även om det samtidigt finns ett
tjänstesamband mellan givare
och mottagare. Det fastslår Högsta domstolen i sin dom i det
uppmärksammade så kallade
vinkylsmålet.
Advokaten som åtalats för
mutbrott hade, samtidigt som
han var offentlig försvarare åt

en vinimportör, tagit emot en
vinkyl av sin klient. Advokaten
friades av Stockholms tingsrätt,
men dömdes i februari 2007 av
hovrätten till 60 dagsböter.
HD friar dock både advokaten
och klienten, som åtalats för
bestickning, och konstaterar att
det fanns en vänskapsrelation
mellan advokatens och klientens
familjer, och att gåvor tidigare
hade utväxlats mellan dem.
Vinkylen kan därmed inte ses
som en muta i syfte att påverka
advokatens sätt att utföra sitt
uppdrag som försvarare.

Ändra grunden för beräkning
av timkostnadsnormen! Den
uppmaningen riktar Advokatsamfundet till justitieminister
Beatrice Ask i ett brev sänt i
november.
Samfundet har i flera år
påpekat felaktigheter i hur
man beräknar den så kallade
timkostnadsnormen, som styr
ersättningen till bland andra
försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.
Trots detta har inte systemet
förändrats.
Domstolsverket presenterade
i september sitt förslag till ny
timkostnadsnorm för 2010, en
höjning med 30 kronor jämfört med årets norm på 1 104
kronor.

Mer på webben
Läs brevet på www.
advokatsamfundet.se/

Advokat
JK-anmäler polisen
Advokat Thomas Rothpfeffer
har anmält Länskriminalpolisen
i Stockholm till Justitiekanslern för felaktig hantering av
beslag.
Enligt anmälan uppger länskriminalen att de har rutinen
att inte lämna tillbaka beslag
som hävts av domstolen förrän
beslutet vunnit laga kraft.
Detta strider enligt advokaten mot lagen. JK har ännu inte
beslutat i ärendet.
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– Att advokaten skulle frias
var väntat. En annan utgång i
ansvarsfrågan hade förvånat.
Motiveringen imponerar dock
inte. Det hade varit önskvärt att
HD förhållit sig till ansvarsfrågan
på ett mer principiellt plan och
inte gömt sig bakom en samlad
bedömning med hänvisning till
den uppgivna vänskapsrelationen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg i en kommentar till
domen.
UB
HD mål nr B 1130-07

Svea hovrätt.

JK vill ha tillsynsorgan för domstolarna
Skapa metoder för att kvalitetssäkra bevisvärderingen
i domstolar och inrätta ett
tillsynsorgan för domstolarna. Det är två av förslagen i
rapporten från Justitiekanslerns andra rättssäkerhetsprojekt, som avslutades i
förtid i november.
Projektet är en uppföljning av JK:s
första rättssäkerhetsprojekt, som
utmynnade i den omdiskuterade
rapporten Felaktigt dömda. JK
och hans medarbetare har i projektet granskat ett antal domar i

narkotikamål från år 2007, samt
resningsärenden under 2006–
2009, bland annat med syftet att
ge en säkrare bild av rättssäkerheten och de risker den möter, att
medverka till en bättre rättssäkerhet och att bidra till en rimlig avvägning mellan rättstrygghet och
rättssäkerhet.
Precis som i det första rättssäkerhetsprojektet anser JK att
det finns brister i domstolarnas
bevisprövning. I rapporten
lämnas en rad olika förslag på
hur man kan stärka rättssäkerheten, bland annat alltså genom ett

organ med uppgiften att bedriva
tillsyn över domstolarna. Tillsynen ska dock bara utövas i efterhand, alltså när domarna vunnit
laga kraft. JK föreslår också en
ny lagregel i rättegångsbalken
med syfte att kvalitetssäkra
bevisvärderingen i domstolarna.
Planen var ursprungligen att
projektet skulle pågå till slutet av
2010. När Göran Lambertz lämnade posten som JK för att bli
justitieråd beslutade han dock
att avsluta ungefär ett år i förtid.
Läs mer: www.jk.se

foto: tom knutson

Oenig HD beviljar
advokat inträde
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Nyheter
Al-barakaat har strukits från FN:s terrorlista

Domstolarnas inre
arbete utvärderat

Nu förbereds
skadeståndstalan mot EU

Stora förändringar i domstolarnas arbete har genomförts, men mer behövs enligt
Statskontoret, som på regeringens uppdrag genomfört en
utvärdering av domstolarnas
inre organisation. I rapporten
konstaterar Statskontoret att
förändringstakten har varit
hög under 2000-talet och att
merparten av domstolarna inte
längre arbetar i en traditionell
rotelorganisation.
En förändrad indelning i organisatoriska enheter är dock
enligt Statskontoret inte tillräcklig för att skapa en effektiv
verksamhet. Det kräver att
även arbetsformer och rutiner
förändras.

mellan EU och USA. För att
undvika att hela trovärdigheten
till FN:s sanktionssystem skulle
undermineras var man tvungen
att ta bort al-Barakaat från terrorlistan.

Den svenska delen av det
informella banknätverket
al-Barakaat har strukits
från FN:s terrorlista.
Nu förbereder nätverkets
ombud advokat Thomas
Olsson en skadeståndstalan
mot EU.
I november 2001 fördes den
svenska delen av det informella
banknätverket al-Barakaat upp
på FN:s terrorlista. Advokat Thomas Olsson har helt pro-bono
företrätt al-Barakaat och de tre
Somaliasvenskar som påstods ha
koppling till Usama bin Laden
och al-Quaida.
– Vi klev in i det här för åtta år

sedan. På andra sidan har vi haft
EU:s ministerråd, EU-kommissionen, USA, FN, Storbritannien,
Frankrike, Spanien, Nederländerna och några länder till. Och
nu har vi vunnit den här kampen. Det var vi mot resten av
världen. Och vi vann!, utbrister
Thomas Olsson belåtet och tillägger att ”avlistningen” bekräftar det han har sagt från början
nämligen att det inte har funnits
något skäl att föra upp al-Barakaat på listan.
– Det har varken tillkommit
eller dragits ifrån några om-

Thomas Olsson

ständigheter under de år som
processen har pågått, säger han.
FN:s sanktionskommitté har
inte angett något skäl till varför
al-Barakaat tagits bort från listan.
Är den här historien över nu?
– Nja det är något av en ”never
ending process”. Nu är det skadeståndsfrågan som ska upp på
bordet, säger Thomas Olsson.
Avlistningsbeskedet från FN:s
sanktionskommitté kom inte
som någon fullständig överraskning för Olsson. Han trodde att
det skulle komma redan innan
EG-domstolens dom i augusti
2008, som innebar att frysningen av organisationens pengar
ogiltigförklarades.
Olsson tolkar det som nu skett
som ett resultat av förhandlingar

Som ett resultat av terrorlistningen frystes organisationens
pengar. I och med att al-Barakaat
tas bort från listan blir pengarna
åter tillgängliga. För de Somaliasvenskar som satt in pengar
handlar det om cirka en miljon
kronor. Den bankverksamhet
som al-Barakaat bedrivit kallas
hawala-verksamhet och är ett
sätt att föra över pengar från
människor i väst till släktingar i
Somalia. Eftersom Somalias infrastruktur är i spillror och det
saknas ett fungerande bankväsende har hawala-verksamheten
varit det enda reella alternativet,
berättar Olsson och tillägger att
som ett resultat av listningen
känner sig den somaliska befolkningsgruppen orättvist utpekad
som terroristanstruken.
– Om vi är beredda att kränka
och trampa på de mänskliga
rättigheterna i kampen mot terrorism. Vad är det då till slut vi
ska försvara mot terroristerna?
frågar Olsson retoriskt.

TK

foto: tom knutson

Landahl och Antemar nya riksrevisorer
Konstitutionsutskottet
enades i mitten av
november om att föreslå
Jan Landahl och Gudrun
Antemar som nya
riksrevisorer.
Jan Landahl är född 1950. Han
är civilekonom och sedan 2005
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förvaltningschef i Regeringskansliet. Gudrun Antemar är född 1958 och
är sedan 2004 generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten.
Dessförinnan var hon
chefsjurist hos Riksåklagaren. Hon är dessutom

Gudrun
Antemar

medlem och en av
grundarna av det
kvinnliga juristnätverket Hilda.
Jan Landahl
föreslås tillträda den
1 januari 2010 och
Gudrun Antemar den
1 juli 2010.

Mer på webben
Rapporten kan laddas
ner från Statskontorets
webbplats.

Myndigheter samverkar
kring brottsvinster
Regeringen har gett Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att i
samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,
Tullverket, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten bilda
en myndighetsgemensam
nationell specialistfunktion för
brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten.
Syftet är att förbättra förutsättningarna att spåra, säkra,
återföra och förverka vinster
av brott.

Lag om domstolarnas
oberoende utreds
En utredning ska, på regeringens uppdrag, göra en översyn
av de befintliga domaranställningarna och chefsstrukturen i
domstolarna.
I uppdraget ingår att se över
chefsstrukturen i domstolarna
och överväga om det bör
skapa nya befattningar som
inte innebär chefskap. Utredaren ska också ta ställning till
om det bör skapas en särskild
lag om domstolar och domare
för att markera domstolarnas
oberoende ställning.
Utredningen ska redovisas
senast den 31 december 2010.
Dir. 2009:106
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Utredaren i 2008 års kameraövervakningsutredning, lagmannen Margareta Åberg,
föreslår att alla bestämmelser
om allmän kameraövervakning –
utom privat kameraövervakning
– samlas i kameraövervakningslagen. I dag finns bestämmelser
om allmän kameraövervakning i
två olika lagar.
Utredaren vill också stärka
integritetsskyddet genom att
särskilda bestämmelser om
säkerhet föreslås gälla för all
kameraövervakning som bedrivs enligt lagen. Utredningen
föreslår vidare en skadeståndsbestämmelse som innebär att
den som bedriver kameraövervakning ska ersätta den övervakade för skada och kränkning
av den personliga integriteten.
Kameraövervakning med rätt
att spela in bilder i butikslokaler
föreslås bli tillåtet efter anmälan. I dag krävs tillstånd. Den
föreslagna lagen ska inte gälla
vid privat kameraövervakning.
SOU: 2009:87
Ny kameraövervakningslag

Fingeravtryck
i uppehållstillstånd
Viseringsutredningen föreslår
att uppehållstillstånd i framtiden ska innehålla biometriska
data, i form av fingeravtryck
och fotografi. Den som ansöker
om uppehållstillstånd föreslås
också bli skyldig att lämna
fingeravtryck. Utredningsuppdraget har sin grund i EG-förordningen om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd
för medborgare i tredjeland.

Elektronisk kommunikation sparar
tid för advokater och domstolar
soner kanske inte är anträffbara
utan måste ”jagas”. Dessutom
gagnar en minskad användning
av papper miljön.
Hovrätten kommer att få
tillgång till advokatbyråernas
e-postadresser genom Advokatsamfundet. För att det nya
arbetssättet ska fungera krävs att
advokaterna har regelbunden
bevakning av sin e-post.

Den moderna tekniken är
på frammarsch även i
rättsväsendet.
Flera domstolar planerar
nu att övergå till e-post
i kommunikationen med
advokater och åklagare.
Hovrätten över Skåne och Blekinge har antagit en policy för
användandet av e-post i kontakter med åklagare, advokater och
biträdande jurister. Enligt den
ska hovrätten, så långt som möjligt, använda e-post i kontakten
med parterna. De handlingar
som ska sändas denna väg är
bland annat svarsskrivelser och
yttranden, förelägganden, frågor i målet, kallelser och domar.
Sekretessbelagda handlingar får
för närvarande inte sändas med
e-post.
– Den moderna tekniken kan
underlätta avsevärt och innebära effektiviseringar för både
mottagarna och domstolen,
säger hovrättslagmannen Bengt
Sagnert vid Hovrätten över
Skåne och Blekinge.
Sedan en tid tillbaka finns

hovrättens akter tillgängliga i
elektronisk form vilket underlättar inte bara hovrättens interna
arbete utan även kontakten med

Bengt Sagnert

parterna via e-post. Detta gör
att kopior ur hovrättens akt till
exempel kan tillhandahållas en
part mer eller mindre omedelbart. Tillgängligheten ska säkras
genom att hovrättens e-postlådor bevakas kontinuerligt.
Tanken med att nu gå över till epostkommunikation är att minska den tidskrävande och tunga
pappershanteringen. Tanken är
också att spara tid för alla parter,
om kommunikationen sköts via
e-post i stället för post som tar
flera dagar, eller telefon där per-

Bengt Sagnert uppger att
projektet visserligen bygger
på en överenskommelse med
advokaterna, men han hoppas
samtidigt att de allra flesta ska
vilja vara med. Han tror att alla
i längden kommer att tjäna på
det nya arbetssättet, som börjar
tillämpas den 1 januari 2010.
Den som nödvändigtvis inte vill
använda denna form av kommunikation kan dock, efter att ha
meddelat hovrätten det, även i
fortsättningen få sina handlingar
med posten.
Även Hovrätten för Västra
Sverige planerar att inom kort
övergå till e-postkommunikation
med advokater och åklagare.
Domstolsverket arbetar också
med att ta fram generella riktlinjer för domstolarnas användning
av e-post.		

UB

foto: micke lundström (sagner/wetterberg)

Utredare föreslår ny
kameraövervakningslag

S l u t s t e n en - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992

Sälj det vilande
bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader
på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.
FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20
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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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Ny processbyrå bildas

foto: micke lundström (sagner/wetterberg)

Den första januari öppnar
nya advokatfirman A1 Advokater portarna i lokaler
i Armémuseums Västra
Flygel invid Riddargatan
i Stockholm. Bakom byrån
står flera kvalificerade processadvokater.
Det är tio advokater och biträdande jurister från de välrenommerade advokatbyråerna Södermarks, Wistrand och Wersén &
Partners som bryter upp för att
starta en ny byrå i Stockholm
med fokus på processer.
– Det kändes som att flera
olika bitar föll på plats när vi
beslutade att starta A1. Detta är
ett tillfälle att skapa en byrå med
spetskompetens inom process.
A1 består av mycket kvalificerade
personer, säger Torgny Wetterberg, nu advokat och delägare
på Södermarks och blivande
delägare i den nya advokatbyrån
A1 Advokater.
A1 startar med tio jurister,
varav sex delägare. Det kan
bli ytterligare expansion, men
Torgny Wetterberg betonar att
man inte har för avsikt att bli
någon jättestor byrå.
– Vi vet att man kan bedriva
en kompetent och högeffektiv
verksamhet inom processer i

vårt format, säger Torgny Wetterberg.
Att vara en ganska liten byrå
kan också ha sina fördelar genom att man undviker många av
de jävsproblem som uppstår på
storbyrån, påpekar Torgny Wetterberg, som dock betonar att
detta inte var någon avgörande
faktor bakom beslutet att bryta
upp och starta en ny byrå.
Torgny Wetterberg har arbe-

Torgny Wetterberg

tat på Södermarks i 22 år. Men
han känner ingen tvekan inför
uppbrottet, även om det var ett
stort beslut.
– Det har varit väldigt trev-

liga år och jag vill inte ha dem
ogjorda. Men det var tid att göra
något nytt nu, säger han.
UB
			

Eversheds går samman med Södermark
Advokatbyrån Södermark,
grundad 1925, går samman
med internationella advokatfirman Eversheds med närmare 3 000 jurister i 29 länder.
Den nya advokatbyrån får
namnet Eversheds Södermark
Advokatbyrå och kommer vid
starten att ha 34 jurister.
Sammanslagningen är ännu
ett exempel på den strukturomvandling åt två olika håll
som pågår i den affärsjuridiska
branschen. Å ena sidan har
flera medelstora advokatbyråer gått samman, före Sö-

dermark och Evershed senast
Rydin Carlsten och Lindahl.
Å andra sidan har också flera
etablerade advokater lämnat
sina byråer för att bygga upp
en ny verksamhet, med finländska Roschiers etablering
i Sverige som första exempel.
Efter det märks bland andra
de helt nya byråerna Nord &
Co Advokatbyrå och A1 Advokater. Flera av de advokater
som startat nytt har motiverat
besluten bland annat med att
intressekonflikterna blivit ett
allt större problem på stora
byråer.

Sänkt krav på aktiekapital för aktiebolag
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag
halveras, från i dag 100 000 kr
till 50 000 kr. Syftet med den
föreslagna reformen är att göra
det lättare för företagare att
bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform. Ändringen föreslås
träda i kraft den 1 april 2010.
Advokatsamfundet yttrade
sig över utredningen Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU
2008:49) och promemorian
om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag. I sitt
remisssvar tillstyrkte samfundet förslaget om ett lägsta
aktiekapital på 50 000 kr, men
avstyrkte möjligheten till en
successiv inbetalning av aktiekapitalet.

Advokat skapar
virtuell mötesplats
Under hösten lanserades
AdvokatOnline, en virtuell
mötesplats för advokater och
klienter. På sidan kan klienter
söka kontakt med en advokat
eller biträdande jurist för att få
hjälp med affärsjuridiska frågeställningar.
Hittills finns fem advokater och biträdande jurister
presenterade på mötesplatsen.
Tjänsten ger också advokatbyråer tillgång till virtuella konferensrum. Advokatbyråer kan
använda AdvokatOnline enbart
för att arrangera webbmöten
med befintliga klienter.
Bakom AdvokatOnline står
advokat Anders Lönnquist.
www.advokatonline.com

Vi snabbavvecklar
och likviderar bolag i hela Norden
Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
Vi har under de senaste
20 åren
likviderat
tusentals
i Sverige
i våra igrannländer.
Vi har under
de senaste
20 åren
likvideratbolag,
tusentals
bolag, iliksom
Sverige liksom
våra grannländer.
har således stor
erfarenhet
typSänd
av tjänst.
oss uppgifter
det bolag
du få
vill få
Vi har således storVierfarenhet
av denna
typav
avdenna
tjänst.
oss Sänd
uppgifter
om detom
bolag
du vill
likviderat
eller
snabbavvecklat
så
lämnar
vi
en
konkurrenskraftig
offert.
Du
kan
även
gå
in
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på på
www.ab.se / Bolag Sverige / Avveckling AB / Snabbavveckling, Offert. Där anger du bolagets
www.ab.se → Bolag
Sverige → Avveckling AB → Snabbavveckling, offert.
eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta.
Där anger du bolagets
kapital
och fårhittar
då uppgift
vad en snabbavveckling skulle kosta.
Priset eget
för enbart
likvidation
du straxom
under.
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.
Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner

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

Aktiebolagstjänst, info@ab.se
Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70 fax 018-14 50 20

info@ab.se Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70, fax 018-14 50 20
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”Var inte rädd för att pröva något nytt!”
HR Commitment med rekrytering inom juristyrket. Hon sa
sig inte ha märkt något av den
pågående lågkonjunkturen i sitt
arbete.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

”Jurister är generellt duktiga,
ambitiösa och hårt arbetande.
Men det är bra att ibland stanna
upp och tänka på vad ni vill. Och
var inte rädda för att pröva något nytt!”
Det rådet gav rekryteraren
Susanne Falk, som besökte Advokat i framtidens lunchseminarium den 2 november och talade
om rekryteringsfrågor från ett

Susanne Falk

arbetstagarperspektiv. Ett 30-tal
unga advokater och biträdande
jurister fanns på plats i Advokatsamfundets hörsal för att lyssna.
Susanne Falk är före detta advokat, och arbetar på företaget

Räkna med RänteBeräkningsSystem AB
RänteBeräkningsSystem erbjuder ett beräkningssystem för
enkla och avancerade ränteberäkningar.
Beräkningarna tar hänsyn till diskontot/referensräntan över
tiden. Du kan lägga till nya kostnadsslag i beräkningen och
ange vid vilket tillfälle de inträffade och bestämma vilken
räntesats de ska löpa med, om de ska följa diskontot/referensräntan med ett påslag eller om det ska vara en fast
ränta.
Med avancerade beräkningar kan du även registrera a conto utbetalningar som regleras antingen mot kapitalet eller
mot den upplupna räntan. Du får i alla lägen beräkningarna i
detalj och summerat. Resultaten kan skrivas ut, sparas som
pdf eller exporteras till andra system för efterbearbetning.
Beräkningssystemet finns i två uppsättningar. En webversion (RBS Web) och en klient för windows (RBS Client).
Du kan prova systemen utan kostnad i 30 dagar.
Besök oss på www.ranteberakningssystem.se
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– Jag har aldrig haft så mycket att göra som nu, säger hon.
Åhörarna vid seminariet fick
många konkreta råd om hur de
kan gå till väga och vad de bör
tänka på när de planerar att byta
arbete. För den som drömmer
om en framtid som bolagsjurist
är det bra att behålla en viss
bredd i sina kunskaper, eftersom
de flesta företag snarare söker
generalister än specialister till
dessa tjänster. Susanne Falk
rekommenderade att den som
söker nytt arbete går in i den
processen med viss ödmjukhet
och prestigelöshet, eftersom jurister från advokatbyråer ibland
kan uppfattas som lite arroganta. Seminariedeltagarna fick
också råd om hur de kan skriva
en CV och vad de ska tänka på
vid anställningsintervjun. CV:n
ska exempelvis vara lättläst och
luftig, kronologiskt ordnad med

de senaste anställningarna först.
Ansökan bör också innehålla
kontaktuppgifter på alla dokument, sa Susanne Falk.
Susanne Falk manade juristerna till en viss besinning när det
gäller löneanspråk. Många unga
har något för höga förväntningar
på lönen, konstaterade hon.
– Försätt er inte i en situation där ni inte har råd att byta
arbete, rådde Susanne Falk
åhörarna.
Susanne Falks praktiska tips

för karriären:
• Tingsmeritering är fortfarande en viktig merit för
många arbetsgivare, och bra
att ha i bagaget.
• Pröva gärna att arbeta ute
hos ett klientföretag i sex
månader, så kallat secondment. Det gör dig till en
bättre advokat eller biträdande jurist, och ser bra ut
i din CV.
• Stanna helst minst två år på
en arbetsplats, gärna längre.
Fyra till sju år är optimalt.
UB


Framtidens advokater i Göteborg
Generalsekreteraren talade
om framtiden för advokatkåren.
Fredagen den 20 november
2009 ordnade Rådet för advokat
i framtiden sitt första lunchseminarium i Göteborg. Generalsekreteraren Anne Ramberg
delade med sig av sin syn på
tendenser och utmaningar för
advokatkåren. Ett exempel på
hot mot advokatyrket är krav på
uppluckring av tystnadsplikten,
ansåg hon. Inför det kommande
generationsskiftet är en viktig
utmaning att rekrytera duktiga
jurister och behålla dem i yrket.
Vidare berättade generalsekreteraren om en av de största
utmaningarna inför framtiden –

tillväxten inom humanjuridiken.
Även om hon ansåg att nivån på
timkostnadsnormen är ett stort
problem, fokuserade Ramberg i
sitt anförande på att uppmuntra
humanjuristerna själva att ta
ansvar och våga satsa på yrket.
Generalsekreteraren poängterade avslutningsvis vikten för
unga biträdande jurister och advokater att hålla kontakten med
varandra även utanför de egna
byråerna. Rådet för advokat i
framtiden kommer att ordna
minst ett seminarium per termin
i Göteborg.
Läs mer: www.advokatsamfundet.se/framtiden
Agnes Andersson, medlem
i Advokat i framtidens råd

foto: ulrika brandberg

Rekryteraren Susanne Falk
gav tips till unga advokater
och biträdande jurister vid
november månads lunchseminarium inom projektet
Advokat i framtiden.
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JP MILJÖNET
Allt på ett ställe, dygnet runt, varsomhelst
JP Miljönet är informationstjänsten för dig som arbetar med miljörätt.
Här finns all rättslig information om miljöområdet och här får du en
daglig nyhetsbevakning som täcker allt inom området.

Omvärldsbevakning

Varför JP Infonet?
Tidsbesparande tjänst – all information
på ett ställe
Användarvänlig med en effektiv sökmotor
Daglig och heltäckande nyhetsbevakning
Kompetenshöjande med många expertanalyser

JP Infonet Förlag
190x260

Vi bevakar ett stort antal viktiga nyhetskällor och rapporterar
nyheterna i vår tjänst. Två gånger i veckan skickar vi ut ett
heltäckande nyhetsbrev.

Analyser och referat
Vi samarbetar med några av landets främsta experter på miljörätt, t ex
Stefan Rubenson, Per Bergman, Mårten Bengtsson, Jan Darpö,
som skriver analyser och referat om viktiga frågor och avgöranden.

Våra tjänster:
JP Socialnet
JP Skolnet

Domar och beslut

JP Miljönet

Vi presenterar alla viktiga domar och beslut i tjänsten. Här
hittar du exempelvis alla centrala domar från Högsta domstolen,
Miljööverdomstolen och miljödomstolarna, men även avgöranden
från andra instanser.

JP Personalnet

Lagar och regler

JP Förvaltningsnet

Vi tillhandahåller lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet, allt ständigt uppdaterat.

Förarbeten
Här hittar du förarbeten om miljörätt, såväl till äldre regler som till
nyare. Allt material är fullt sökbart.

JP Fastighetsnet
JP Livsmedelsnet
JP Sjukvårdsnet

JP Räddningsnet
JP Familjenet
JP Insolvensnet
JP Djurnet
JP Juridiknet
JP Företagarnet
JP Laglistor
JP EUnet

JP Migrationsnet
JP Upphandlingsnet
JP Serveringstillstånd
JP Samhällsbyggnadsnet
JP Ordningsnet

Vägledande dokument
Vi redovisar viktiga dokument från myndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

IdéoLuck AB #091104

foto: ulrika brandberg

Handboken
Du får tillgång till en miljörättslig handbok. I handboken publiceras
vägledande texter som belyser lagstiftning samt uttalanden i rättspraxis och lagförarbeten, med länkar till de källor vi hänvisar till.

Mer information eller testkonto
För mer information om våra tjänster
kontakta Johan Tärnstedt på
tel 08-462 65 66 eller
johan.tarnstedt@jpinfonet.se.

JP Infonet Förlag AB
Kornhamnstorg 6, Box 2237, 103 16 Stockholm
Telefon: 08-462 65 60 information@jpinfonet.se
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Världen Reportage
ccbe:s ordförande Anne Birgitte Gammeljord

Framtiden för Europas advokater är sammansatt. Avregleringen av advokatbranschen
är stoppad för den här gången. Men utvecklingen i England är bekymmersam. Det anser
CCBE:s ordförande, den danska advokaten Anne Birgitte Gammeljord.
text och foto tom knutson

Europas advokater står inför v
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Världen

r viktiga utmaningar
A

nne Birgitte Gammeljord tillträdde
som ordförande för Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE
vid årsskiftet. Under ett år är hon ordförande innan hon lämnar ”stafettpinnen” vidare.
Hon är den första kvinnan på CCBE:s ordförandepost.
Anne Birgitte Gammeljord ser flera stora
trender och viktiga utmaningar för Europas
advokater de kommande åren. Hon konstaterar att efter en rad år då EU-kommissionen
tryckt på för en ökad avreglering av advokatbranschen tycks det som om denna utveckling
har stannat av.
– Jag tror att avregleringen är stoppad för
den här gången. Något som delvis kan ha sin
förklaring i den finansiella krisen. Det är tydligt att EU-kommissionen har insett att en helt
avreglerad och fri marknad inte är så lyckad,
säger hon och tillägger att kommissionen faktiskt accepterar att advokatbranschen är en
av de branscher som ska ha en viss form av
reglering.

Nyligen besökte CCBE:s ordförande,
advokaten Anne Birgitte Gammeljord
Advokatsamfundet för att delta i ett
seminarium om trender och utmaningar för Europas advokater. I samband med hennes besök intervjuades
hon av tidskriften Advokaten.
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I spåren av finanskrisen har det presenterats förslag som rör tystnadsplikten, bland
annat när det gäller regleringen av hedgefonder. Från EU:s sida är det inte någon tvekan
om att det kommer att bli starka regleringar,
bedömer Gammeljord som dock tror att advokaternas tystnadsplikt även i fortsättningen
kommer att respekteras:
– Det tycks finnas en förståelse för att EU:s
initiativ på området bör respektera nationell
lagstiftning som skyddar advokaternas tystnadsplikt. Jag tror att advokaterna kommer
att klara de allra flesta angreppen på tystnadsplikten. Men med det vill jag också säga att
om advokaterna missköter denna plikt eller
missbrukar den så lär det ske ett politiskt ingripande på nytt.
En bekymmersam utveckling som Gammeljord noterat i några europeiska länder är
ett ökande missnöje bland brottmålsadvoka-

”Jag tror att avregleringen
är stoppad för den här
gången. Något som delvis
kan ha sin förklaring i den
finansiella krisen.”
terna. De anser advokatorganisationerna inte
tar vara på brottmålsadvokaternas intressen
utan främst ser till affärsadvokaternas.
– Missnöjet hos några är så starkt att de bedriver lobbyarbete i EU för att etablera en
internationell advokatorganisation för brottmålsadvokater, som innebär att de inte nödvändigtvis ska behöva vara med i respektive
lands advokatsamfund, säger Gammeljord
men tillägger att CCBE arbetar aktivt för att
medverka till att den otillfredsställelse de upplever förhoppningsvis kan lösas på ett konstruktivt sätt.
Från den 1 januari 2011 blir det med allra
största sannolikhet, enligt Gammeljord, tilllåtet med så kallade alternativa byråstrukturer, ABS, i England. Det innebär bland annat
att det blir möjligt för advokater att driva byrån ihop med ickejurister, och att ta in kapital från ickeadvokater i byrån. I framtiden kan
det också bli möjligt med börsnoterade advokatbyråer. Det är redan en realitet i Australien.
Law Society of England and Wales har arbetat
aktivt för denna förändring.
Vad tycker du om utvecklingen i England?
– Den är olycklig. Från CCBE:s sida fortsätter vi att göra vad vi kan för att påverka utvecklingen, men det är inte alldeles enkelt, säger
hon och tillägger att normalt sett arbetar inte
CCBE på nationell nivå.
Men kan Law Society of England and
Wales vara med i CCBE om man fortsätter på den inslagna vägen?

»
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– Förhoppningsvis, svarar Gammeljord diplomatiskt men tillägger att allt fler engelska advokater ställer sig frågande till om Law Society
verkligen representerar dem längre.
En annan trend som hon ser och som kan
bli viktig är frågan om outsourcing, alltså utlokalisering av tjänster till länder med lägre
kostnadsläge, och vad som kan bli konsekvenserna om även juridiska tjänster outsourcas.
När det gäller advokaters pro-bono poängterar Gammeljord att det arbete som advokatsamfunden gör i sina remissyttranden bör
betraktas som pro-bono-arbete. Detta är något som advokaterna bör bli tydligare med att
upplysa omvärlden om eftersom arbetet är
viktigt för rättsstatens utveckling och därigenom även för den enskilda medborgaren.
CCBE representerar mer än 700 000 advokater i Europa och arbetar för att påverka
rättsutvecklingen inom en rad områden. Det
som Anne Birgitte Gammeljord vill prioritera är att ge de nationella advokatsamfunden
tillräcklig kunskap om vad som händer på en

– När respektive lands representanter (till
exempel ministerier, departement eller justitieminister) reser till Bryssel ska de vara ordentligt insatta från nationellt håll av ländernas advokatsamfund. De som ska förhandla
i dag har inte alltid tillräckliga kunskaper i
förhandlingsfrågorna som rör advokater och
deras yrke. CCBE:s roll är också framöver
att vara advokatsamfundens lobbyorganisation.

På seminariet deltog samfundets styrelse,
advokater och biträdande jurister.

övergripande europeisk nivå. Eftersom det är
på den nivån alltmer av arbetet på det rättsliga
området sker.
– De nationella advokatsamfunden måste
vara orienterade och insatta så att de i sin tur
kan vara i framkant nationellt i utvecklingen i
förhållande till sitt lands justitiedepartement,
säger hon och fortsätter:

www.konkurrensverket.se/vagledning

Kör på grönt
Vad är tillåtet och otillåtet för samarbeten
inom branschorganisationer?
Läs Konkurrensverkets webbaserade
vägledning.

Gammeljord berättar att CCBE får allt
fler förfrågningar från EU-kommissionen och
från EU-parlamentariker om att organisationen ska bistå dem med att förklara olika juridiska sammanhang. Det handlar bland annat om frågor som varför olika länders regler
skiljer sig åt. Varför kan det inte finnas gemensamma regler?
– Vi har sagt till EU-representanterna att de
inte ska betrakta oss som en branschorganisation i traditionell mening, utan CCBE förmedlar rollen som nätverksorganisation som ger
kommissionen och parlamentet de nationella
upplysningar de behöver. n

Frigöra kapital?
Auktionsfirman Pettersson & son har
lång och bred erfarenhet av värdering
samt försäljning av konkursbon,
inventarier, maskiner, produktionsutrustningar m.m. För att snabbt och
smidigt frigöra kapital och ytor,
kontakta oss.
Vi samarbetar med finansbolag,
konkursförvaltare och banker.
Se vår hemsida, nätauktioner varje
vecka.
Ola Happstadius: 0708 - 559110
Kindsvägen 44, 512 50 SVENLJUNGA, Tel 0325-618 290, Fax 0325 - 618 289

Besök våra pågående onlineauktioner på www.ps.nu
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Läs mer om oss och våra lediga tjänster på www.juridikjobb.se

Läs mer om oss och våra lediga tjänster på www.juridikjobb.se

Vi är alltid intresserade
av duktiga medarbetare.
Läs mer om oss på www.foyen.se

Läs mer om oss på
www.juridikjobb.se

Läs mer om oss på
www.berlin.se

Söker Ni personal inom juridik
eller söker Du ett nytt jobb?

Läs mer om oss på
www.arbetsdomstolen.se

Vi effektiviserar er verksamhet.
Experter inom office-konsulting.
www.lexicon.se/lexiconsult

Kontakta oss på
+46 (8) 789 67 32

God Jul och God fortsättning!
önskar Juridikjobb.se
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Europarådet
60 år
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Världen Reportage
Europarådet 60-årsjubilerar i år. Men hur har det gått för de mänskliga rättigheterna
(MR)? Och vad väntar i framtiden? Tre svenskar med en unik insyn på området ger
här sin syn på utvecklingen och på tillståndet för jubilaren.
text och per johansson foto europarådet, Tom knutson m fl

Ambassadören Per Sjögren

”Vi måste bli mer inriktade på kärnfrågorna”
Ambassadören Per Sjögren ger en positiv bild för Europarådet att fortsatt
vara en positiv kraft för de mänskliga
rättigheterna. Han efterlyser dock en
reform av Europadomstolen.
Europarådet bildades 1949 för att utveckla
gemensamma demokratiska principer över
hela Europa. Organisationens kärnvärden är
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet.
Ambassadören vid Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg,
Per Sjögren, bedömer att Europarådet har
goda möjligheter att även i fortsättningen
vara en positiv kraft för de mänskliga rättigheterna.
lyckats skapa ett brett
system med konventioner för skydd av mänskliga rättigheter – där Europakonventionen är
central – för en rättslig europeisk harmonisering inom MR-, demokrati- och rättsstatsområdet betecknar han som en bedrift i sig.
– Globalt finns ingen motsvarande regional
organisation där man lyckats att bygga ett konventionssystem för MR, kopplat till nationell
övervakning och dessutom normutveckling.
Europadomstolen med sin överstatlighet och
individuella klagorätt är en nyckelinstitution,
säger Per Sjögren.
Andra viktiga framgångsfaktorer är att Europarådet omfattar alla europeiska länder utom
Vitryssland, att dess institutioner matchar nationella konstitutionella strukturer; det civila
samhället, domstolar, regeringar. Detta underlättar för Europarådet att på ett brett sätt

Att Europas länder
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nå ut i medlemsländerna.
Sjögren anser att EuroMen det finns behov av reparådet måste lägga mer
former.
kraft på samarbete och
– Vi måste bli mer inrättsstatsbistånd i flera
riktade på kärnfrågorna
av de länder som ansluinklusive Europadomstotit sig till organisationen
lens framtid, ha en bättre
sedan början av 90-talet
intern samordning och
i syfte att stärka rättsstaett bättre internationellt
tens principer och desamarbete med andra akmokratisk utveckling.
törer, säger Per Sjögren.
– Den här processen
Han pekar på en rad
tar tid, det räcker inte att
utmaningar i arbetet
bara övervaka den utan
med att upprätthålla resman måste också hjälpa
pekten för mänskliga
länderna att komma ur
rättigheter i Europaråsina problem, säger han.
dets medlemsländer. Det
För att komma vidare
handlar bland annat om
i arbetet för mänskliga
minoritetsskydd, exem- Ambassadör Per Sjögren
rättigheter behövs ockpelvis diskriminering av
så en reform av Europaromer samt medie- och yttrandefrihet.
domstolen för att komma till rätta med de växFrån att traditionellt främst varit normativt
ande målbalanserna. Men viktigast är att de
inriktad måste Europarådet, enligt Sjögren, i
nationella rättssystemen och rättssäkerheten
dag fokusera mer på att genomdriva beslutade
förbättras i medlemsländerna.
normer och åtgärder.
Enligt Per Sjögren är Sverige positivt in– Vi har ett begränsat behov av nya normer,
ställt till Lissabonfördragets regler om att Euäven om det finns sådana också. På senare tid
ropakonventionen går att tillämpa på beslut
har bland annat konventioner om sexuell exav EU:s institutioner. Att unionens stadga för
ploatering av barn och trafficking tagits, men
Fundamental Human Rights blir legalt binhuvudspåret är definitivt genomförande av
dande ses också positivt.
det vi har, säger han, och konstaterar nöjd att
– Det innebär att vårt samarbete ytterligare
Europakonventionen integrerats i nationell
stärks. Dessutom ska EU tillsätta en kommislagstiftning i de flesta medlemsländerna.
sionär för rättighetsfrågor och stärka verkMänskliga rättigheter är enligt Per Sjösamheten inom Fundamental Rights Agency i
gren det kärnvärde där Europarådet kommit
Wien, en betydande institution för att arbeta
längst. Men demokrati och rättsstatlighet har
med MR i EU. n
också fått en allt viktigare plats i arbetet.

»
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Europarådets kommissarie Thomas Hammarberg

”Det finns många problem kvar”
Svenske Thomas Hammarberg som
tillträdde som Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter 2006
tecknar en dyster bild av läget 2009.
Framför allt är han bekymrad över flyktingars
situation. Hammarberg har 20 medarbetare,
uppdraget är att granska hur skyddade Europakonventionens grundläggande fri- och rättigheter är för 800 miljoner européer och för
alla andra som befinner sig i Europa.
– Flyktingar och migranters situation är ett
stort MR-problem. De som kommer i båt till
Grekland och andra europeiska hamnar far
ofta oerhört illa, säger han.
Förutom Grekland är Italien, Malta, Cypern
och i viss mån Spanien inkörsportar till Europa för de som kommer över Medelhavet bort
från förtryck och förföljelse, eller i hopp om
en bättre framtid för sig själva och sina barn.
I Grekland får i dag dock färre än en procent
asyl, vilket innebär att många inte ens söker.
– Vi har ingen bra politik här. Jag delar uppfattningen att EU behöver omfördela resurser

till mottagarländerna. Grekerna anser att problemet inte är grekiskt utan europeiskt, något
jag håller med om, men det är ingen ursäkt
för att behandla migranterna så illa som man
gör och spärra in dem under vidriga förhållanden.
Mest glädjande på sistone ur ett MR-perspektiv är att dödsstraffet i praktiken är avskaffat i hela Europa utom i Vitryssland.
– Men det finns givetvis många problem
kvar. Förutom migranternas situation är diskriminering ett stort bekymmer i hela Europa.
Romernas situation är exempelvis väldigt utsatt, säger han.
Han konstaterar att många europeiska
regeringar inte längre anser sig ha några problem med mänskliga rättigheter i sina länder.
– Har man den inställningen, att alla problem är lösta, blir det givetvis svårt att uppnå
några förbättringar, säger Hammarberg och
tillägger att såväl EU som Europarådet behövs
i kampen för att försvara MR. n

Thomas Hammarberg promoverades
nyligen till hedersdoktor vid juridiska
fakuliteten vid Stockholms universitet.

domare i Europadomstolen Elisabet Fura

”Det är dags att reformera domstolen”
Europadomstolen (ED) måste bli mer
prejudikatsbildande, annars är uppdraget omöjligt, anser dess svenska
domare Elisabet Fura.
Fura befarar att om inget radikalt görs för att
hantera den snabbt växande målbalansen
(115 000) kommer praxis spreta åt alla håll och
ED producera illa underbyggda domar som
till slut riskerar att göra den irrelevant.
– Vi kan inte fortsätta så här. Regelverket,
Europakonventionen och hela systemet skapades för åtta, tio länder. I dag är vi 47 länder
med stor spridning vilket ställer nya krav.
För att lösa den bevärliga situationen behövs flera åtgärder, anser Fura. Hon vill värna den individuella klagorätten men anser att
om Europdomstolen ska fungera kan den inte
innebära rätt till ett individuellt svar. När rättsfrågan är avgjord ska den inte prövas igen.
18
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Europadomstolens domar måste bli mer
prejudikatsbildande, domstolens framtid beror på om man får acceptans för detta av medlemsstaterna.
Det krävs ökat fokus på de nationella domstolarna och subsidiaritetsprincipen. Detta
innebär att Europadomstolen enbart ska vara
en kontrollinstans.
om domstolens framtid hålls i Schweiz i februari nästa år. Från
svenskt håll hoppas man på ett positivt avstamp, en förnyad bekräftelse från medlemsstaterna att de vill satsa på ED och är beredda
att genomföra nödvändiga reformer på hemmaplan.
– Jobbet ska inte göras i Strasbourg utan i
medlemmarnas domstolar. Ett annat sätt att
uttrycka saken är ”Bring Rights Home”, säger
Fura. n

En ödeskonferens

Elisabet Fura, domare i Europadomstolen och före detta advokat.
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europarådet
Europarådet
Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949
för att utveckla gemensamma
demokratiska principer över
hela Europa på grundval av
Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna och
andra grundtexter som skydd
för individen. I rådet ingår Sverige och 46 andra länder.
Europarådets kommissarie
för mänskliga rättigheter
Kommissarien är en oberoende
institution inom Europarådet
inrättat 1997 och beläget i
Strasbourg.
I mandatet ingår att identifiera brister i lagar, regler och
praxis med det övergripande
målet att främja respekten för
mänskliga rättigheter i alla Europarådets medlemsländer.
Thomas Hammarberg är
kommissarie sedan 2006.

Europarådets annex.

Kommissariens främsta verktyg är rapporter som sammanställs efter resor och kontakter i de granskade länderna.
Rapporterna presenteras för
Europarådets ministerkommitté, de berörda länderna får
då förklara sina brister.
Europakonventionen
Den europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna antogs 1950,
på grundval av FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga
rättigheterna. Konventionen
har kompletterats med 13 tillläggsprotokoll, bland annat om
dödsstraff, materiella rättigheter och äganderätt, rätt till
undervisning och utvisningsärenden. Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag.

Förslag till en effektivare
Europadomstol
Antalet oavgjorda mål har ökat
med nästan 50 procent på fem
år i Europadomstolen. För att
komma till rätta med domstolens balanser har – på svenskt
initiativ – ett ändringsprotokoll
förhandlats fram. Protokollet
innebär att kommittéer med
tre domare kan döma i mer
rutinartade mål och att en
enskild domare i enklare fall
kan besluta att mål inte tas till
prövning i sak eller avskriva
mål. Enligt nuvarande ordning
krävs i dessa fall sju respektive
tre domare. Tillämpningen av
de nya reglerna beräknas innebära en effektivitetsvinst för
domstolen på omkring 20–25
procent.
Protokollet påverkar inte de
rättigheter enskilda tillerkänns
enligt konventionen och rör
inte den individuella klagorätten.

Vårens specialistseminarier inom
försäkrings- och skadeståndsrätt
Vi är sedan mer än femtio år tillbaka näringslivets ledande utbildare inom försäkringsrelaterade
ämnen. Låt vår erfarenhet stärka dig i din yrkesroll, välj någon av vårens populäraste seminarier:
Preskription • 18-19 januari
Skada till följd av trafik • 28-29 januari
Gruppförsäkring PERSON • 18-19 februari
Plötslig oförutsedd skada • 15-16 mars
Gruppförsäkring SAK ”Affinty” • 7-18 mars
När försäkringsbolaget gör fel • 22-23 mars
Räddningskostnadsersättning • 12-13 april
Tillämpad Trafikskadelag • 25-26 maj
Praktisk skadeståndsbedömning - i och utanför
kontraktsförhållanden • 27-28 maj samt 3-4 juni

Anmäl dig redan idag
Samtliga seminarier genomförs i centrala Stockholm.
Eftersom antalet platser är begränsat, är det först till kvarn som
gäller. För mer information och anmälan, kontakta Marcus Feldt
på 08-586 175 13 eller på marcus.feldt@ifu.se.
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John Kamm grundade organisationen Dui Hua för tjugo år
sedan och har sedan dess enträget arbetat för att stärka de
mänskliga rättigheterna i Kina.

20
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John Kamm

– en säljare i mänskliga rättigheter
Nyligen besökte den amerikanska förkämpen för mänskliga rättigheter
John Kamm Sverige. Han är grundare och chef för stiftelsen Dui Hua,
som genom dialog med myndigheterna arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna i Kina.
text och foto tom knutson

som övertygar dig att köpa
något som du inte tror att du behöver, säger
John Kamm när vi träffas på Advokatsamfundet en mörk och kulen novemberkväll. John
Kamm är på en av sina återkommande resor
runt i världen för att berätta om och få stöd till
stiftelsen Dui Hua. Kamm betonar att han ”säljer” mänskliga rättigheter, inte demokrati:
– Jag är noga med att göra den åtskillnaden.
För mig är demokrati majoritetsstyre. Mänskliga rättigheter är skyddet för minoriteten.
Mitt budskap är: ”Jag bryr mig inte om vad
ni har för styrelseskick. Jag tycker att mänskliga rättigheter borde och ska bli respekterade
i olika system”.
Namnet Dui Hua betyder dialog på mandarin
och det är ledordet för stiftelsens verksamhet
i Kina. I stället för konfrontation strävar man
efter en ömsesidig respekt och dialog med Kinas ledning om landets politiska och religiösa
fångar. John Kamm berättar att han visserligen
är kritisk men att hans attityd enligt det kinesiska ledarskapet anses som acceptabel. Kamm
betonar att han verkligen tycker om Kina samtidigt som han försöker vara konstruktiv och
realistisk. Och han är övertygad om att dialogerna har lett till vissa förbättringar i Kina.
John Kamm talar mandarin och kantonesiska. Han får återkommande inbjudningar från
kinesiska universitet för att tala om mänskliga
rättigheter. Ofta får han stående ovationer, berättar han.
En grundbult i stiftelsen Dui Huas arbete är
att skapa listor över de politiska och religiösa
fångar som finns i Kina. Listorna har blivit alltmer specialiserade och sofistikerade sett över
tiden. Uppgifterna till listorna hämtas från
öppna källor, som tidningar, domstolsprotokoll och myndighetsrapporter.
– Jag är någon
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– När vi sedan möter de offentliga representanterna kan vi ha en diskussion om de olika
fångarna. Eftersom vi har hämtat uppgifterna
om dem i öppna källor går det inte att förneka att dessa är fängslade, säger John Kamm,
som betonar att just det faktum att en fånges
identitet är känd i sig innebär ett radikalt ökat
skydd för denne.
– Fångar vars namn är kända och uppmärksammade, oavsett om det är i Stockholm,
Washington eller i Tokyo, behandlas bättre och
har bättre chans till en tidigarelagd frigivning.
Det går inte att teckna en tydlig enkel bild av
hur situationen för de mänskliga rättigheterna
utvecklas i Kina eftersom landet är så enormt
sett till både yta och befolkningsmängd. Den
ekonomiska utvecklingen skiljer sig stort i olika delar av landet. Dessutom rymmer landet
en rad olika befolkningsgrupper med olika
förutsättningar och grader av ”relationsstörningar” med Peking.
– Det går framåt och bakåt samtidigt, summerar John Kamm men tillägger att ser man
hur dödstraffet tillämpas så är Kina tydligt på
väg åt rätt håll. För tio år sedan avrättades
15 000 människor årligen. Förra året var motsvarande siffra 5 000. Kina leder fortfarande
listan över landet med flest avrättningar, men
utvecklingen går trots allt åt rätt håll.
som arbetar
för mänskliga rättigheter är källan till John
Kamms största besvikelse för närvarande.
För så lite som för ett år sedan hade han verkligt optimistisk syn på utvecklingen bland
människorättsadvokter. Allt fler advokater
vågade företräda dissidenter och gjorde verkligt stora insatser. Men denna utveckling har
avbrutits tvärt. Ett stort antal advokater har

Situationen för advokater

hamnat i onåd och drabbats. Advokatbyråer
har stängts, advokater har förlorat sina advokatlicenser, och de har trakasserats av lokala
myndigheter.
– Regeringen ser dessa advokater som ett
hot eftersom den ser hur antalet människorätts advokater ökat och att de blivit djärvare,
säger han och tillägger att han även får stöd
från journalister, forskare och akademiker,
samt religiösa samfund. Däremot har han
inte fått stöd för sin verksamhet från personer
verksamma inom näringslivet och inte heller i
landets olika institutioner.
John Kamm grundade organisationen Dui
Hua för tjugo år sedan. John, som då var en
framgångsrik affärsman och ordförande i den
amerikanska handelskammaren i Hong Kong,
berördes starkt av massakern på Himmelska
fridens torg i juni 1989. Året därpå kallades han
till den amerikanska kongressen för att vittna
om att trots händelserna var det viktigt att fortsätta ha öppna handelsförbindelser med Kina.
Alldeles innan avresan till USA var han gäst vid
en högtidlig middag med Kinas representanter som tack för sitt stöd till Kina.
– Jag fick en ingivelse någonstans ifrån och
jag hörde mig själv säga hur jag uppmanade
ledningen i Peking att frige en av de fängslade
ungdomarna från studentdemonstrationerna
året innan, berättar han och tillägger att han
inte alls på något sätt planerat detta. En tid
senare frigavs studenten. John insåg att han
kommit på en väg att åstadkomma förändring.
Han lämnade affärslivet och grundade stiftelsen Dui Hua. John Kamm har belönats med en
rad utmärkelser för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. n

Läs mer: www.duihua.org/

»
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» Oklart vad som hänt Gao Zhisheng
Människorättsadvokaten Gao
Zhisheng har varit försvunnen
sedan februari 2009. Enligt olika
rapporter har dock Gao Zhisheng
setts i slutet av juni eller början av
juli i sin hemstad.

De ekonomiska framstegen har varit stora under de senaste åren men utvecklingen för de
mänskliga rättingheterna har inte följt med i samma takt.

CCBE-pris till kinesisk MR-advokat

Var Gao Zhisheng

befinner sig i skrivande
stund är okänt och bland andra Amnesty befarar att han utsätts för tortyr eller andra former
av övergrepp. n

Den europeiska advokatorganisationen CCBE tilldelade i fjol sitt Human Right Award bland annat
till den kinesiske MR-advokaten Li Heping, som dock hindrades att resa ut ur landet för att motta
priset. Li Heping har kämpat för mänskliga rättigheter i mer än tio år och har bland annat bistått
Falun Gong-utövare.

Dödsstraff för mord
tas bort ur modellag

rådet år 2007 konstatera att det inte gick
att komma överens i frågan.
Det svenska ordförandeskapet förde
åter upp frågan om processuella rättigheter på EU:s dagordning, och rådet kunde
till slut alltså enas om ett utkast till ett
rambeslut som stärker rätten till tolkning
och översättning i brottmål och en resolution med praktiska åtgärder om tolkning
och översättning som ett första steg.
Rådet har också antagit en färdplan för
arbetet med processuella rättigheter, där
EU:s medlemsstater kommit överens om
att åtgärder på EU-nivå behövs, att arbetet
bör bedrivas i ett steg-för-steg-förfarand
och ett antal rättigheter som EU bör arbeta med i framtiden pekas ut.

USA. Mord bör inte längre kunna straffas med döden, enligt the American Law
Institute. Institutet tog i slutet av oktober
bort paragraf 210.6, som reglerar villkoren
för dödsstraff vid mord, ur sin modellag.
Modellagen är inte bindande, men tillämpas av två tredjedelar av de amerikanska
delstaterna som riktlinjer för de egna
delstatslagarna.
Beslutet att ändra modellagen välkomnas av International Bar Association’s
Human Rights Institute.

Arbetet med skyddet för processuella rättigheter försiktigt framåt
EU. EU:s justitieministrar enades i slutet

av oktober om tre instrument som syftar
till att stärka misstänktas och tilltalades
processuella rättigheter i brottmål.
Frågan om processuella rättigheter
började diskuteras redan 2004, sedan
Europeiska kommissionen lagt fram ett
förslag till rambeslut. Efter långdragna
och komplicerade förhandlingar tvingades
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Oppositionen vill sakta
ner utvecklingen mot ABS
England. Det konservativa partiet lovar

att minska tempot i omvandlingen av den
engelska advokatmarknaden om det kommer till makten. Det uppgav partiets talesman i rättsfrågor i ett tal i november. Enligt
talesmannen Henry Bellingham riskerar
förslaget om alternativa byråstrukturer

(ABS) att drabba de vanliga advokatbyråerna, när stora aktörer tar över de mest
lönsamma juridiska områdena.
Trots kritiken både från oppositionen och
från Europas advokater fortsätter Legal
Services Board (LSB) arbetet med att ta
fram regler för alternativa byråstrukturer.
Enligt planerna ska advokater med det nya
regelverket kunna bedriva sin verksamhet
tillsammans med ickejurister, och utomstående investerare ska kunna äga delar av
byråerna. I november presenterade LSB ett
utkast till huvudprinciper för ABS.

IBA kritiserar dödsstraff
för homosexuella handlingar
Uganda. Ugandas regering vill införa döds-

straff för brottet ”grov homosexualitet”.
Brottsrubriken omfattar homusexuella
handlingar där någon av parterna är under
18 år, har ett funktionshinder eller är hivsmittad.
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) kritiserar
förslaget. Richard Goldstone, ordförande
i IBAHRI, beskriver i ett pressmeddelande
förslaget som ett steg i fel riktning.

Foto: nordic photos

I början av oktober var John Kamm ombedd
att vittna inför USA:s kongress i Gao-ärendet.
Dagen före vittnesmålet
träffade han en tjänsteman från den kinesiska
ambassaden.
– Enligt tjänstemannen hade Gao Zhisheng
tillåtits att återvända till
sin hemby för att besöka
äldre släktingar. Han sa
Gao Zhisheng
att Gao behandlas väl och
inte är föremål för ytterligare rättsliga tvångsåtgärder. Den goda nyheten är att all den internationella uppmärksamheten ännu en gång
har visat att den har effekt, säger John Kamm
som menar att det trots allt finns hopp.
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Fakultetskurser önskar en God Jul
och ett lärorikt Nytt År!

Ett axplock ur kommande kurser:
Integritet och Whistleblowing
15 december
Skydd för datorprogram
16 december
Beskattning av utländska kapitaloch pensionsförsäkringar
17 december
Juridiken kring e-lärande, fördjupning 26 januari
Tvistemålsprocessen I
5 februari
Presentationsteknik
11 februari
Retorik för jurister
2 mars
Arbetslivets juridik I,
anställningens ingående
10 mars
Arbetslivets juridik II,
anställningen och dess avslutande
11 mars
Förhandlingstaktik och arbetsrätt
12 mars
Tvistelösning och processer i arbetstvister 18 mars
Tvistemålsprocessen II
19 mars

Juridiken kring e-lärande
23 mars
Integritet och Whistleblowing
14 april
Immaterialrättsliga avtalsförhållanden 14-15 april
Arbetstagarens immaterialrätter
16 april
Tvistemålsprocessen III
23 april
Statlig tillsyn: Tillstånd och sanktioner
23 april
Juridiken kring e-lärande
3 maj
Entreprenadjuridik och
försäkringslösningar
6 maj
Migrationsprocessen
7 maj
Företagshemligheter
19 maj
Arbetsrätt i svåra tider
20 maj
Kommunalrätt
21 maj
Juridiken kring e-lärande, fördjupning
1 juni

Foto: nordic photos

Läs mer om utbildningarna på www.fakultetskurser.se
Kontakt: 08-16 26 16, info@fakultetskurser.se
Postadress: Fakultetskurser, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Universitetsvägen 10 C, plan 5
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Gästkrönika

gästkrönikör
mårten schultz

Advokaten måste föra ut
sitt budskap även på Internet
För en tid sedan var jag i kontakt med en person – en
agent – som företräder åtskilliga internationella stjärnor i
en viss nisch. Agenten var förbryllad. En av hans klienter
hade blivit ärekränkt i Sverige. Såvitt jag kunde bedöma så
var förtalsbrottet i sig klart: En falsk och djupt kränkande
uppgift fick stor spridning och medförde stora skador (ekonomiskt och ideellt). Agentens fundering rörde emellertid
det svenska ombudet. Han hade nämligen kommit i kontakt med en stor svensk advokatbyrå som skulle företräda
klienten. Men det fanns ett problem. Advokatbyrån ville att
uppdraget skulle vara hemligt.
Agenten, van vid att arbeta med media, hade tänkt sig
att väcka uppmärksamhet kring behandlingen av hans
klient. Rättsliga åtgärder skulle kombineras med ett pressmeddelande för att ge en motbild till lögnerna från svensk
press som spritts runt globen. Problemet var bara att
advokatbyrån inte ville att deras namn skulle förekomma i
något sammanhang.
Agenten kunde således inte skriva i pressmeddelandet
vilken byrå som företrädde klienten. Byrån var orolig för
publiciteten, nämligen. Trots att den företrädde ”the good
guy”. Agenten och klienten visste inte vad de skulle tro.
Skämdes advokatbyrån för sin klient? Vad är det för ett
konstigt land, Sverige, där advokatbyrån inte vågar stå för
att de företräder sina klienter?
Ibland tycks det mig som att advokater verkar tro att

deras uppdrag är inskränkt till att skriva avtal eller sörja
för finansieringen eller försvara den tilltalade. Men så är
det inte. Advokatens uppdrag går många gånger längre än
så. Advokaten kan vara klientens livlina, hennes enda möjlighet att nå fram med sitt budskap, hennes tröst, hennes
enda pålitliga anförvant. Det kan gälla även om klienten är
24
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ett företag (även om det då är i förhållande till de fysiska
personerna bakom eller framför klienten som de särskilda
relationerna kan aktualiseras).
Vissa advokater har en annan syn på sitt uppdrag än
affärsbyrån i kontakt med agenten ovan. Det tycks som att
försvarsadvokaterna ofta är bättre på att lyfta blicken från
inlagor och avtal än affärsjuristerna. Samma dag som detta
skrivs har försvarsadvokaterna Peter Althin och Anton
Strand i DN en debattartikel för sin klient Mehdi Gehzalis
räkning där de förklarar klientens bevekelsegrunder i
samband med den omtalade resan till Pakistan. Althin och
Strand visar genom sitt exempel att en advokat i dag inte
alltid kan inskränka sitt uppdrag till det snävt juridiska.
Ibland krävs det andra åtgärder, andra insatser. Och advokater med självförtroende inser att man inte alltid måste
kalla in PR-konsulter för att tillvarata sin klients intressen
även när det fordras okonventionella åtgärder. Så svårt är
det inte att skriva en debattartikel.
För klienten är det viktigaste upplevelsen av lojalitet och

trygghet. Oavsett om det är en försvarare eller en affärsjurist som anlitats så måste klienten kunna räkna med att
advokaten företräder hennes intressen. Då går det inte att
vara undfallande eller rädd för journalister längre. Framför
allt så går det inte att bibehålla de skygglappar som skalar
bort allt som inte hör till juridiken från uppdraget.
Advokater, liksom alla vi andra, verkar i ett väsentligen förändrat samhälle jämfört med för tjugo år sedan.
Informationssamhället har raserat strukturer – och byggt
nya strukturer. Tidigare följde informationsprivilegier med
social status: Om advokaten eller direktören uttalade sig
kunde de räkna med att ordet kom fram, delvis i alla fall,
just eftersom uttalandet kom från advokaten eller direkAdvokaten Nr 9 • 2009
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tören. Så är det inte längre. Ordet kommer fram om man
har ett starkt nätverk eller är skicklig på att använda sig av
digitala kommunikationskanaler. Vi kommunicerar i dag
på nya sätt och marginaliserar samtidigt äldre kommunikationsformer. Det räcker inte att skriva ett pressmeddelande: Ensidig kommunikation måste följas upp med social
kommunikation – intervjuer i tv, chatta med Aftonbladets
läsare, interaktion på webben i bloggar eller på annat sätt.
Paradigmskiftet påverkar även juridiken och juristerna.
Men det går för långsamt.
När det gäller tvister – vare sig det är kommersiella
tvister eller andra – så är det numer ofta essentiellt att föra
sin talan både i och utanför domstolen. Klyftan mellan att
ha rätt och att få rätt har blivit vidare: Även om klienten
vinner målet kan saken förloras kommunikativt och då kan
många gånger den vinnande domen vara värdelös eller
alltför dyrköpt. IT-bolaget som vinner patenttvisten mot
den kände uppfinnaren kan snart bli uppmärksammad på
att kostnaden i goodwill mäts i betydligt större siffror än
vad det skulle kostat att förlora målet. Även i brottmålen
krävs det kommunikationsberedskap: Den tilltalade som
frias för misstankarna om ekonomisk brottslighet kan fortfarande vara socialt ”rökt” om hon dömts av tidningarna
eller i skvallret på Internet.
Advokatens fokus bör därför inte vara bara på de juridiska dokumenten och processerna. Frågan som man ska
ställa sig är i stället: ”Hur kan jag, med min kompetens,
bäst ta tillvara min klients intressen där de kan behöva
tillvaratas?”
Hur är det då med advokatens kompetens utanför juri-

dikens kärnområde? Dessvärre är den ofta otillräcklig. Det
gäller särskilt i förhållande till sociala media (ett uttryck
som rymmer företeelser som bloggar, facebook, twitter
etc. – företeelser som i dag lever i ett slags symbios med
traditionella media som tidningar och tv). Den jurist som
bejakar den nya teknikens möjligheter kan både förebygga
problem och skaffa sig fördelar.
Lättheten i kommunikation innebär risk för störningar
för de rättsliga processerna: Bananföretaget Dole gav upp
sin skadeståndstalan mot den svenske dokumentärfilmare
Advokaten Nr 9 • 2009
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”Agenten kunde inte skriva i pressmeddelandet vilken
byrå som företrädde klienten. Byrån var orolig för
publiciteten, nämligen. Trots att den företrädde ”the
good guy”. Agenten och klienten visste inte vad de
skulle tro. Skämdes advokatbyrån för sin klient?”

som fått deras företag att framstå i en sämre dager men
inte på grund av rättsliga svagheter utan för att inte ytterligare spä på de negativa kampanjer stämningen givit
upphov till på Internet, kampanjer som också nått fram till
den svenska riksdagen. Advokaten måste vara beredd att
strida på flera fronter.
Men det finns också fördelar. Det finns i dag unika

möjligheter för advokater och andra jurister att föra ut sitt
budskap utan störningar på vägen. Jurister har alltid beklagat sig över att deras uttalanden eller skrifter förvrängs på
vägen av journalister som inte förstår sig på rättssystemet.
I dag kan vilken jurist som helst föra ut sitt budskap på Internet – via seriösa bloggar eller på andra sätt – utan att det
klipps ned på vägen. Och erfarenheterna visar att många
är beredda att lyssna. Även journalister.
Advokater kommer att behöva synas i dessa nya kanaler
om de skall kunna tillvarata sina klienters intressen på
ett effektivt sätt. På vägen kan den skickliga advokaten
med förhållandevis enkla – och billiga – medel stärka sitt
personliga varumärke. Motsatsen, att sky de mediala
kontexterna, är att på sikt gräva sin egen grav. Advokaten
3.0 behärskar de sociala medierna; för klientens skull, men
också för sin egen.

Mårten Schultz är docent, jur. dr och
lärare i juridik vid Stockholms universitet
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Fokus Internationell familjerätt
Världens länder integreras allt mer. Människor reser, flyttar och bildar familj över
nationsgränserna. Utvecklingen gör att den internationella familjerätten får allt större
betydelse. Samtidigt driver EU på stora och snabba förändringar i regelverket.
För advokaterna kan den gränslösa familjen och den internationella familjerätten
erbjuda ett lönsamt och snabbt växande arbetsområde.
text ulrika brandberg och tom knutson foto nordic photos och tom knutson

Ett gränslöst
och snabbt växande a
Ö

ver en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Det
innebär att allt fler människor med
anknytning till andra länder gifter sig och skriver äktenskapsförord, går igenom vårdnadstvister och skilsmässor och fördelar arv i Sverige. Samtidigt flyttar svenskar till andra länder
för att arbeta eller njuta av ett varmare klimat,
i tron att svensk familjerätt gäller för dem som
svenskar, var de än bor. Det kan bli en rejäl
kalldusch när man efter några år utomlands
inser att äktenskapsförordet inte är giltigt, eller att sambolagen inte alls kan åberopas för
att hävda rätt till bostaden i det nya landet.

26
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Den internationella familjerätten regleras
dels i nationella lagar, en del av dem grundade i internationella konventioner, dels i EUförordningar. Maarit Jänterä- Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt
vid Uppsala universitet, anser dagens svenska
lagstiftning på det hela taget är bra. Däremot
saknas ofta kunskapen om den internationella
familjerätten hos både advokater och domstolar, med några undantag i form av advokater
som specialiserat sig på just detta område.
Okunskapen kan drabba den enskilde rättssökanden, påpekar Maarit Jänterä-Jareborg.
I dispositiva mål, som bodelning efter skils-

mässa, finns till exempel ett stort utrymme för
parterna att välja vilken rättsordning som ska
tillämpas. I många fall kan det gynna den ena
parten eller båda parterna att få frågan prövad
enligt en annan rättsordning. Men då krävs att
någon part eller domstolen uppmärksammar
den möjligheten – vilket ofta inte sker.
– Det är allvarligt, eftersom det ofta skulle
vara i parternas intresse att de exempelvis
har ett skickligt ombud som såg alla möjligheter som öppnar sig, att man inte behöver
få tvisten avgjord enligt svenska regler utan
kan tillämpa utländska regler, säger JänteräJareborg.
Advokaten Nr 9 • 2009
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Fokus

e arbetsområde
Malou Ålander är rådman vid Stockholms
tingsrätts avdelning 1, en av två avdelningar
som sysslar med familjemål, däribland många
med utländsk anknytning. När det finns en sådan gäller det att finna svar på två frågor innan
man går vidare, säger hon. För det första: har
svensk domstol domsrätt? För det andra: är
det svensk lag som ska tillämpas?
– Det kan uppstå en del praktiska problem
kring till exempel delgivning och kommunicering med part i utlandet, som dessutom
kanske helt saknar kännedom om svensk familjerätt. Sedan anser jag att de – i och för sig
ganska fåtaliga – situationer där vi har att tillAdvokaten Nr 9 • 2009
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lämpa utländsk rätt kan vara svåra, även med
avseende på att få kunskap om innehållet i den
utländska rätten, säger hon.
tufft att hålla sig ajour

Om det är svårt redan i dag att få överblick
över rättsområdet lär det inte bli lättare för
advokater och domstolar att hålla sig ajour i
framtiden. Just nu pågår ett intensivt arbete
inom EU för att skapa gemensamma regler för
den internationella familjerätten. Syftet är att
öka tydligheten om vilka regler som ska gälla, och att minska risken för så kallad forum
shopping, att parter försöker få talan prövad

i det land vars regler ger dem det bästa utfallet. Arbetet tog fart under 1990-talet, och
fick en skjuts framåt när Amsterdamfördraget
trädde i kraft 1999. Den så kallade Bryssel IIförordningen om domstols behörighet och
om erkännande och verkställighet av domar
i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
för makars gemensamma barn (se faktaruta
om gällande lagar) är kanske det mest påtagliga resultatet.
EU:s engagemang i den internationella familjerätten motiveras ofta med att fungerande
regler är en förutsättning för arbetskraftens
fria rörlighet i unionen.

»
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Fokus Internationell familjerätt

»

Hittills har EU-samarbetet framför allt inriktat sig på att:
• Skapa förutsättningar för att domar
och utslag ska kunna röra sig fritt inom
Europa, alltså att länderna ska erkänna
varandras rättsliga beslut på familjerättens område. Den som skilt sig i Frankrike ska till exempel räknas som skild
även i Sverige (erkännande av domar).
• Garantera alla EU-medborgare rättstillgänglighet. Oavsett vilket EU-land man
bor i ska det finnas en domstol som kan
pröva familjerättsärenden (forumregler).
• Juridiskt samarbete och möjlighet till
verkställighet av beslut i EU-länderna, så
att till exempel myndigheterna utan dröjsmål
och omprövning lämnar
ut ett olovligen bortfört
barn till en förälder i
annat land.
Men EU har större planer än så. På flera olika
familjerättsliga områden
Maarit JänteräJareborg
har EU-kommissionen
också lagt fram de första utkasten, så kallade
grönböcker, också till gemensamma lagvalsregler. Detta innebär att en
domstol i Sverige kan bli
tvingad att tillämpa utländsk rätt, till exempel
tysk eller bulgarisk lag,
Ulf Bergquist
om EU:s lagvalsregler
pekar ut detta som det rätta i ett enskilt fall.
Grundtanken är att öka förutsägbarheten för
EU-medborgarna. Beroende på hur anknytningen ser ut till ett visst land ska alla veta vilket lands lag som gäller – oavsett var i EU man
bor eller befinner sig.
Maarit Jänterä-Jareborg är inte alls övertygad om att gemensamma lagvalsregler ökar
förutsägbarheten för medborgarna. Sådana
regler riskerar att bli så abstrakta och komplicerade att det bara är en liten elit som kan
förstå dem, anser hon. Dessutom är frågan om
lagval alltför intimt sammankopplad med de
olika ländernas materiella rätt för att det ska
fungera.
Jänterä-Jareborgs uppfattning om kopplingen mellan lagvalsregler och nationell rätt får
stöd av Sveriges hållning i förhandlingarna om
avtalet Rom III, om val av tillämplig lag vid skilsmässor. Svenska domstolar tillämpar sedan
1974 enbart svensk rätt vid skilsmässor, oavsett
parternas medborgarskap eller hemvist.
Det var i juni 2006 som EU-kommissionen la
fram ett förslag om gemensamma lagvalsregler
vid skilsmässa. Förslaget innebar att svenska
28
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Det lär dröja innan det finns gemensamma materiella rättsregler för
familjerätten inom EU.

domstolar i vissa mål skulle tvingas tillämpa
utländsk rätt. Villkoren för skilsmässa skiljer
sig mycket åt mellan länderna, från Sverige och
Finland, som garanterar alla rätten att upplösa
ett äktenskap med högst sex månaders väntan,
via länder som kräver flera års separation eller fäster vikt vid vilken part som orsakat skilsmässan, till Malta där skilsmässa inte är tillåtet.
Eftersom det nu gällande EU-fördraget kräver
enhälliga beslut i familjerättsliga frågor kunde
Sverige stoppa planerna, och förhandlingarna
vilar i väntan på någon öppning.
Grund i jämställdhetspolitiken

Torbjörn Malm är ämnesråd vid Justitiedepartementet och hade tills helt nyligen ansvar för
frågan. Han förklarar att regeringen inte ändrat ståndpunkt när det gäller skilsmässor.
– Sverige är inte kompromissvilligt så länge
man riskerar att inskränka rätten till skilsmässa för någon, säger Malm, som förklarar
att regeringens kategoriska avvisande av alla
sådana kompromisser beror på att rätten till

skilsmässa utgör en viktig grund i den svenska
jämställdhetspolitiken.
Det finns i den internationella familjerätten
en öppning för att avvisa ett annat lands lag
eller rättsliga beslut i domstolen: det så kallade ordre public-förbehållet. Ordre public
innebär att en domstol kan vägra att tillämpa
utländsk rätt, trots att giltiga lagvalsregler pekar ut detta lands lag som den rätta, om den
aktuella lagen anses strida mot grundläggande principer i landets rättsordning.
Förbehållet är allmänt känt och accepterat,
men tillämpas i Sverige sällan i praktiken. Maarit Jänterä-Jareborg ger ett exempel då Skatteverket för något år sedan åberopade ordre
public-förbehållet. En 14-årig svensk medborgare med hemvist i Sverige hade gifts bort i familjens ursprungsland. Familjen ansökte om
att flickan skulle folkbokföras som gift. Men
Skatteverket sa nej, med hänvisning till att det
skulle strida mot grunderna i svensk rättsordning att betrakta en så ung svensk medborgare som gift.
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familjerättens historia
Den internationella familjerätten är en del av den
internationella privaträtten.
Som egen disciplin är den
en relativt ung företeelse.
I alla tider har människor
dock flyttat mellan olika
stater och olika delar av
världen, gift sig, fått barn
och fördelat arv. Så länge
det funnits nationalstater
har man därför haft olika
principer för vilket lands
regler som ska tillämpas
för dessa gränslösa familjer. Ofta har reglerna byggt
på medborgarskapet.
Under 1900-talet började
man reglera dessa frågor i
internationella konventioner. Mycket av samarbetet

Skulle man kunna åberopa skyddet för
grunderna i svensk rättsordning gentemot
ett annat EU-land, om man nu skapar gemensamma lagvalsregler? Maarit Jänterä-Jareborg
påpekar att detta naturligtvis skulle vara politiskt känsligt, eftersom hela EU-projektet bygger på ömsesidigt förtroende. Men:
– Om vi skulle komma i det läget att reglerna
säger att maltesisk lag gäller, och man kommer
fram till i utredningen att det inte är möjligt att
skiljas, då tycker jag själv att man skulle säga
att det strider mot grunderna för den svenska
rättsordningen, säger Jänterä-Jareborg.
Skilsmässorna är den enskilt mest laddade
frågan för Sverige, som inte alls är lika kategorisk när det handlar om lagvalsregler för exempelvis arvsrätt. I en kommentar till kommissionens förslag om gemensamma regler
på arvsområdet sa till exempel justitieminister Beatrice Ask: ”Det råder ingen tvekan om
att det finns ett stort praktiskt behov av regler
på området. Enskilda får därigenom lättare att
förutse vad som gäller.”
Advokaten Nr 9 • 2009
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har bedrivits inom organisationen Haagkonferensen
för internationell privaträtt, som grundades 1893.
Mest känd är kanske 1980
års Haagkonvention om
internationella bortföranden av barn som antagits
av 82 stater. Inom Norden
har man dessutom bedrivit
ett tätt samarbete, som
resulterat i flera nordiska
konventioner, bland annat
om arv och äktenskap.
Parallellt med konventionsarbetet, och i vissa fall
för att implementera konventionerna, har Sverige
också under 1900-talet
stiftat nationella lagar som
reglerar bland annat lagval

Advokat Ulf Bergquist ingår i EU-kommissionens expertgrupp för internationella arvsoch bodelningsfrågor. Han har varit med och
tagit fram det aktuella förslaget till internationella arvsregler (läs mer om förslaget i Ulf
Bergquists artikel på sidan 36).
– Hittills har det inte funnits några EU-regler
på arvsområdet. Men det är just därför som
EU känner att det finns ett stort behov av sådana från många länder, säger han.
Ulf Bergquist är övertygad om att EU inom
några år kommer att ha enats om gemensamma regler för bland annat lagval. Han konstaterar också att Sverige inte är något ”extremland” när det gäller arvsfrågor. Det svenska
systemet med laglott i arv skiljer sig dock från
framför allt de anglosaxiska länderna, och det
kan skapa problem för utflyttade svenskar.
Den svenska regeringen har också lyft fram
ett annat område där det kan behövas gemensamma EU-regler för situationer med internationell anknytning: bodelning och andra frågor om makars förmögenhetsförhållanden.
– Det är frågor där gemene man verkligen
har nytta av gemensamma regler, säger ämnesrådet Torbjörn Malm, och konstaterar att
skilsmässor ofta kokar ner till strider om just
pengar och om vårdnaden om barnen.
hårdast knutet

Familjerätten brukar ofta beskrivas som det
rättsområde som är allra hårdast knutet till de
olika ländernas respektive kultur och religion.
Och i EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget,
behåller familjerätten sin särställning på den
internationella privaträttens område, genom

och erkännande av andra
länders domar på området, bland annat lagen om
internationella frågor rörande makars och sambors
förmögenhetsförhållanden
från 1990.
Redan under 1960-talet började EG diskutera
gemensamma regler inom
den internationella privaträtten. Skillnaderna mellan
olika länders familjerätt
ansågs allt för stora mellan
länderna. Från mitten av
1990-talet har EU dock
med förnyad kraft tagit
sig an uppgiften att skapa
regler för familjerätten vid
gränsöverskridande situationer.

att besluten även i fortsättningen som huvudregel ska fattas enhälligt. Men många bedömare ser ändå öppningar för ett ökat EU-engagemang på familjerättens område.
I dag får EU bara ge sig in på den internationella familjerättens område när det är nödvändigt för att den interna marknadens ska
fungera väl. I Lissabonfördraget har ordet
nödvändigt strukits. Enligt Maarit Jänterä-Jareborg ger Lissabonfördraget vissa möjligheter att fatta vissa beslut inom familjerätten
med kvalificerad majoritet. Dessutom har
EU-kommissionen i arbetet med gemensamma lagvalsregler vid arv förklarat att arvsrätten inte är familjerätt, något som Jänterä-Jareborg är lite frågande inför.
fler krafter

Även det globala samarbetet inom organisationen Haagkonferensen, där Sverige länge har
varit pådrivande, har fått en ny utformning
med EU:s integrationssträvanden. Organisationens stadga ändrades för några år sedan,
så att EU kunde bli medlem. Nu är det alltså
unionen som förhandlar för medlemsstaterna, och även ratificerar konventionerna.
En annan kraft som verkar i riktning för
ökad integration av familjerätten inom EU är
EG-domstolen, som nu börjat komma med avgöranden där bland annat Bryssel II-förordningen uttolkas.
– Domstolen drar verkligen hemåt i bemärkelsen att EG-förordningarna tolkas som att
de subsummerar varje tänkbar situation. I
vissa fall har det varit ganska oväntat, säger
Maarit Jänterä-Jareborg.

»
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»

Om ett barn förts till något av de länder som har anslutit sig till Haagkonventionen är Utrikesdepartementet skyldigt att hjälpa till med att få
barnet återfört.

Det gamla nordiska samarbetet på den internationella familjerättens område påverkas
också av EU:s harmoniseringssträvan. Sverige
har sedan 1930-talet haft ett nära samarbete
med sina nordiska grannar, kodifierat i flera
konventioner. Men när det kommer EU-regler förlorar dessa undan för undan sin giltighet för Sverige och Finland. Danmark har förhandlat till sig ett undantag för familjerätten i
sitt unionsmedlemskap, och Island och Norge
står helt utanför unionen.
– I viss mån är det synd, för de nordiska reglerna har varit betydligt enklare och EG-reglerna blir väldigt komplicerade. Det kan finnas

situationer som möjligt. Advokat Ulf Bergquist,
som medverkat i den expertgrupp som arbetet med förslaget till internationella arvsregler,
anser att EU:s lagstiftning är mycket ambitiös.
Stockholms tingsrätt får ofta tillämpa exempelvis Bryssel II-förordningen. Rådman Malou
Ålander konstaterar att det går bra, men att
svensk lag är lättare att handskas med.
– Det är kul att se att det finns verktyg som
faktiskt fungerar i internationella tvister! När
det gäller tillämpningen känner jag fortfarande en viss tveksamhet inför uppställning,
ordval, långa inledningar och så vidare. Man
vänjer sig vid lagtexten men det känns förstås
betydligt säkrare att
tillämpa svensk lag
och svensk praxis,
”Utvecklingen är spännande, oväntad och
säger hon.
ställer väldiga kunskapskrav. Jag skulle till
När en förordning
tagits fram
exempel tro att svenska advokater och domare
och ska gälla som
måste ta den internationella privaträtten väldigt
lag i alla EU-länder
mycket på allvar i framtiden.”
uppstår dock nya
Maarit Jänterä-Jareborg
problem. Alla länders språkversioner är lika giltiga.
upp till hundra artiklar och formulär som ska
Men Maarit Jänterä-Jareborg är bekymrad
fyllas i, plus alla möjliga olika förfaranden. De
över hur dessa översättningar tas fram.
internordiska reglerna är i jämförelse mycket
– Det har tagit åratal att förhandla fram dessa
enkla, säger Maarit Jänterä-Jareborg.
instrument. Men när detta väl är gjort ska man
EU-förordningarnas komplexitet beror på
omgående ta fram de nationella språkversioprocessen där medlemsstaterna har förhandnerna. Översättarna verkar få någon vecka på
lat, kompromissat och försökt täcka så många
sig. Resultatet blir i värsta fall horribelt, säger
30
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hon och talar om direkt bindande texter där
översättningen knappt går att förstå. Komplicerade och svårtolkade regler alltså. Dessutom kan de, om arbetet med gemensamma lagvalsregler på till exempel arvsområdet lyckas,
komma att innebära att domstolen i allt fler
fall ska tillämpa ett annat lands lag. Och det
handlar inte bara om de europeiska ländernas
lagar, eftersom EU-kommissionen arbetar för
lagvalsregler som gäller även gentemot tredje
land. Det skulle kunna innebära att svenska
domstolar vid ett arv till exempel blir skyldiga
att tillämpa sharia, den muslimska familjerätten som gäller bland annat i Iran. Enligt sharia ärver söner alltid dubbelt så mycket som
döttrar. Sådana regler kan naturligtvis komma
att ställa frågan om vad som är grundläggande
principer för den svenska rättsordningen på
sin spets, och kanske leda till att ordre publicförbehållet kommer till flitigare användning.
Ansvar för utredning

Ett annat frågetecken med att tillämpa ett annat lands rätt är hur domstolen ska känna till
innehållet i det aktuella landets lag.
Hittills har mycket av ansvaret landat på
parterna, säger Maarit Jänterä-Jareborg. Hon
konstaterar att de processuella förutsättningarna för att tillämpa utländsk rätt skiljer sig
mycket åt i EU:s medlemsländer.
I Tyskland finns till exempel särskilda institut, ofta knutna till universiteten, som specialiserar sig på att leverera utlåtanden om
Advokaten Nr 9 • 2009

09-12-02 15.44.52

Fokus Internationell familjerätt
utländsk rätt på alla tänkbara områden till
domstolarna. I engelska domstolar, däremot,
ses utländsk rätt som likvärdigt med faktiska
omständigheter. Den utländska rättens innehåll blir alltså parternas sak att lyfta fram.
– Nu måste nog EU sätta igång med att harmonisera också processreglerna, så att det
blir en allmän ex officio-skyldighet för domstolen att utreda rättens innehåll, säger Maarit
Jänterä-Jareborg.
Maarit Jänterä-Jareborg är överraskad av
tempot i utvecklingen inom EU, och samtidigt
förundrad över att de stora förändringar som
föreslås får så lite uppmärksamhet.
– Utvecklingen är spännande, oväntad och
ställer väldiga kunskapskrav. Jag skulle till exempel tro att svenska advokater och domare
måste ta den internationella privaträtten väldigt mycket på allvar i framtiden. Det kommer att bli ett stort behov av specialiserade
advokater.
Målen blir kanske dyrare för parterna, men
å andra sidan finns också positiva sidor och
man kan räkna med att samma regler gäller
inom hela EU, säger hon.

Maarit Jänterä-Jareborg ser ett gyllene tillfälle för landets advokater, inte minst genom
de gissningsvis tiotusentals väldigt förmögna
svenska medborgare som lämnat Sverige av
skatteskäl.
– Jag tycker att det borde finnas utrymme för
betydligt fler att specialisera sig på detta, och
att man förmodligen kan tjäna ganska stora
pengar på detta område. Det finns så mycket familjeförmögenhetsrätt involverad, säger hon.
Framtiden

Den internationella familjerätten är alltså ett
område i snabb förändring. En hel del politisk
dragkamp inom EU lär återstå innan det finns
gemensamma regler för hela fältet. Många
experter, inklusive Maarit Jänterä-Jareborg,
tror att det kommer att bli svårt att skapa gemensamma lagvalsregler på familjerättens
område, därtill är skillnaderna mellan medlemsländernas lagstiftning alltför stora. Hon
hoppas i stället, liksom många akademiker,
att EU ska vika in på en ny kurs inom familjerätten – mot harmoniserade materiella regler
för familjerätten. Argumenten för detta är att

den fria rörligheten minskar skillnaderna mellan EU-länderna, och att problemen redan nu
är i stort sett likartade inom unionen, med
lågt barnafödande och hög andel skilsmässor.
En diskussion om gemensamma eller harmoniserade regler om till exempel skilsmässor
ger också Sverige chansen att verka för en utveckling i progressiv riktning inom EU, menar
Maarit Jänterä-Jareborg.
Advokat Ulf Bergquist tror inte på att EU
kommer att lyckas – eller ens vilja – ta fram
gemensamma materiella rättsregler för familjerätten under överskådlig tid.
– Kanske om hundra år, vem vet. Varje land
håller hårt om sina egna regler. Om vi får gemensamma IP-regler så löser vi de värsta problemen. Men inte alla, säger han.
Oklarheterna om vad som ska hända till
trots, riktningen är ändå tydlig.
– På sikt kan man säga att hela detta område
är europeiserat. Detta är utsikterna – Sverige
har inte längre den här lagstiftningsautonomin kvar, utan det har tagits över av gemenskapslagstiftaren, konstaterar Maarit JänteräJareborg. n

Den internationella familjerätten – ett redskap för den gränslösa familjen
Inom EU är målet att arbetskraften ska kunna röra sig fritt
över gränserna. Talet om fri
rörlighet gör det lätt att tro
att samma regler gäller på
alla områden, eller att man
som svensk alltid kan tillämpa
svenska regler i Europa.
Men så är det inte. Och just
familjerätten är ett område där
det skiljer sig mycket mellan
olika EU-länder och ännu mer
om man går utanför Europa.
Sverige garanterar till exempel
alla som önskar skilsmässa
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senast sex månader efter ansökan. På Malta finns däremot
inte äktenskapsskillnad som
begrepp i lagen – gifta par ska
helt enkelt inte skilja sig enligt
lagstiftaren.
Samboförhållanden är ett annat exempel – i Sverige åtnjuter
sambor ett visst skydd genom
lagen, i många EU-länder finns
inte begreppet över huvud
taget.
Den internationella familjerätten innehåller redskap för
att avgöra vad som gäller för

personer som på olika sätt har
anknytning till flera länder. Den
innehåller inte materiella regler
om till exempel arv och skilsmässor, utan regler om domars
giltighet och verkställighet av
domar, om vilken domstol som
är behörig att behandla ett
ärende och om vilket lands lag
som kan eller ska tillämpas.
Den omfattar en rad olika
frågor på familjerättens
område, till exempel äktenskaps ingående, äktenskapets
rättsverkningar, möjligheten att

ingå äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, underhållsfrågor
både gentemot make och
barn, vårdnadstvister, olovligt
bortförande av barn, arv och
testamente.
Den internationella familjerätten blir aktuell så snart
det finns en juridiskt relevant
anknytning till annat land, till
exempel i form av medborgarskap eller att en person
varit bosatt länge på platsen
eller äger egendom i ett
annat land.
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Den gränslösa familjen
skapar arbete för advokaterna
Det kommer att behövas fler advokater som behärskar den internationella familjerätten i framtiden. Marknaden växer snabbt och advokater
som arbetar på området i dag berättar om spännande arbetsuppgifter
och god lönsamhet.

D

et är ingen brist på uppdrag för
advokater som behärskar internationell familjerätt. Inom den nationella familjerätten upplever advokaterna konkurrens från en rad olika aktörer. Men så snart
det finns en internationell anknytning vänder
sig många i stället till en advokat.
– När det gäller internationella arvsrättsärenden så tycker juristbyråerna inte att de
kan tillräckligt. De är några av mina bästa målmatare, säger till exempel advokat Ulf Bergquist, som arbetar i huvudsak med internationell arvsrätt.
marknaden fortsätter att växa

Han, liksom de andra två advokater som tidskriften Advokaten talat med, berättar om en
stor marknad som fortsätter att växa. Ulf Bergquist arbetar i dag med arv till exempel efter
både svenskfödda klienter som flyttat utomlands och arbetskraftsinvandrare som kom till
Sverige under 1960- och 70-talen. Gemensamt
för klienterna är att de, som Bergquist säger,
”står med ett ben i Sverige”.
– Marknaden ökar kraftigt eftersom många
människor i dag under sin livstid bor utomlands i vart fall något eller några år. Dessutom
ökar medvetenheten om vikten av att ta reda

”knivskarp”. Men visst finns det skickliga advokater.
– De advokater som specialiserat sig på detta område är mycket duktiga. För klienter på
båda sidor är det en fördel när båda ombuden
är insatta i denna typ av frågor. Om båda ombuden genom sina kunskaper kan bedöma en
trolig utgång underlättar detta en förlikning
på vad som gäller vid en äktenskapsskillnad elvilket ofta gagnar båda parter och besparar
ler dödsfall när man har hemvist utomlands,
dem både tid och pengar, säger Suzanne Josäger advokat Suzanne Johanson.
hanson.
Även advokat Fredric Renström
Alla de intervjuade advokaterna
upplever en stor efterfrågan på familprocessar huvudsakligen vid Stockjerättsliga tjänster. Han säger att han
holms tingsrätt, som är specialdomunder sin verksamhet aldrig märkt
stol för svenskar bosatta i utlandet.
någon minskad efterfrågan, tvärtom
Kompetensen där är generellt god.
ökar den ständigt.
Fredric Renström tycker sig ändå
– Det ökade trycket som vi känner
märka ibland att de flesta jurister
finns inte bara inom den internatiobara har fått tre veckors utbildning i
nella privaträtten utan också inom Suzanne
internationell privaträtt (IP-rätt).
nationell familjerätt. Det är samma Johanson
– För många jurister är det främproblemställningar, men med den
mande materia. Det är lätt att man
komponenten att det blir än mer
blir rädd och hellre vill tillämpa
komplicerat att skilja sig eller när en
svensk rätt, eftersom det är tryggasläktning avlider när det finns en inre, säger han.
ternationell anknytning, säger han.
Precis som i nationell familjerätt
”knivskarp” konkurrens
är det svårt att få offentlig ersättning
Precis som Ulf Bergquist och Suzaneller rättsskydd för att anlita advokat
ne Johanson har Fredric Renström
i familjerättsliga ärenden. Alla de intvå biträdande jurister anställda, nå- Fredric
tervjuade advokaterna har därmed
Renström
got som är ganska ovanligt för huhuvudsakligen privata uppdrag.
manjurister i dag.
Arvodena ligger lägre än affärsadvoDet finns alltså gott om uppdrag, och konkaternas, men högre än rättshjälpstaxan.
kurrensen om de internationella familjerättsMedan Ulf Bergquist arbetar enbart med
ärendena är, med Ulf Bergquists ord, inte
arvsrätt tar Fredric Renström och Suzanne Jo-

lagar och förslag
Gäller i dag:
Bryssel II-förordningen omfattar regler om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar i
äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Den nu gällande
antogs 2003 och gäller sedan 1
mars 2005 (förordning (EG) nr
2201/2003).
Bryssel II innehåller regler för
erkännande och verkställighet
av domar i mål om äktenskaps
upplösning, om vårdnad,
umgänge och återförande av
32
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barn, m.m. Grundprincipen
är att domar i dessa mål ska
gälla och kunna verkställas
över hela unionen. Bryssel
II-förordningen gäller, liksom
alla EU-förordningar, direkt i
medlemsländerna, och behöver
inte införlivas i nationell rätt.
1980 års Haagkonvention om
internationella bortföranden av
barn har antagits av 82 länder.
Sverige tillträdde konventionen
år 1989 och den har också förts
in i svensk lag. Om ett barn
förts till något av de länder

som har anslutit sig till Haagkonventionen är Utrikesdepartementet skyldigt att hjälpa till
med att få barnet återfört.

grund av EU-samarbetet. Danmark står utanför det civilrättsliga samarbetet, och Norge och
Island helt utanför unionen.

Den nordiska äktenskapskonventionen och den nordiska
arvskonventionen från år 1931
respektive 1934 innehåller
internationellt privaträttsliga
bestämmelser om äktenskap,
adoption och förmynderskap
respektive arv. Sverige och
Finland har här ett mycket begränsat utrymme att tillämpa
äktenskapskonventionen på

Svensk lag
Flera svenska lagar reglerar
den internationella familjerätten, bland andra lag om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap och lag om internationella rättsförhållanden
rörande dödsbo. De svenska
lagvalsreglerna är normalt utformade så att svensk domstol
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hanson båda ett bredare spektrum av ärenden
inom familjerätten. Båda kombinerar också
internationell och nationell familjerätt.
Suzanne Johanson berättar att de internationella ärendena framför allt handlar om bodelning i samband med äktenskapsskillnad
och arv. Men det blir också en hel del rådgivning i förebyggande syfte:
– Jag får ofta ärenden där makar är på väg att
flytta utomlands eller bor utomlands och vill
ha en bedömning av de förmögenhetsrättsliga aspekterna vid en eventuell äktenskapsskillnad eller dödsfall. Det handlar ofta om
att upprätta lagvalsklausuler och testamenten samt att försöka få till stånd motsvarande
handlingar i det land som parterna ska flytta
till, säger Suzanne Johanson.
många svenskar i knipa

Många svenkar hamnar i knipa efter en utlandsflytt och det på grund av okunskap om vilka
regler som gäller.

endast kan tillämpa utländsk
lag i de dispositiva målen, alltså
mål där man kan förlikas och
träffa egna avtal (t ex bodelningstvister, underhåll och arv).
I de indispositiva målen (t ex
skilsmässa, faderskap, adoption
och vårdnadsfrågor) tillämpar
svensk domstol i praktiken
alltid svensk rätt.

samarbete i gränsöverskridande ärenden om underhållsskyldighet. Ett Haagprotokoll
från samma år reglerar frågan
om tillämplig lag för underhållsfrågor.
EU planerar att tillträda både
konventionen och protokollet,
och Sverige blir därmed bunden av dem.

Antagna
2007 års Haagkonvention
reglerar erkännande och verkställighet av avgöranden om
underhåll samt administrativt

EU:s underhållsförordning
trädde i kraft den 30 januari
2009, men dess bestämmelser
ska, med några få undantag,
börja tillämpas den 18 juni 2011.
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Även om en del av arbetet innebär rådgivning
och förebyggande åtgärder upplever advokaterna fortfarande att alltför många svenskar
hamnar i knipa efter en utlandsflytt, helt enkelt på grund av okunskap om vilka regler
som gäller.
– Det slarvas ofta med att ta reda på hur lagstiftningen ser ut i det land parterna ska flytta
till, säger Suzanne Johanson.
Fredric Renström ger ett exempel:
– I Sverige går ett par till en advokat och
upprättar äktenskapsförord. Det anser jag för
det första inte är bra överhuvudtaget. Men i
många rättsordningar krävs det för giltighet
bland annat att parterna haft varsitt ombud
vid upprättandet. Så där kan du sitta med ett
svenskt äktenskapsförord som kanske inte gäller i det land man flyttar till.
Samboförhållanden orsakar också problem
för svenskar i världen.
– Enligt vår internationella familjerätt gäller
att om du är sambo eller gift och bott utomlands i mer än två år så gäller det landets lag
där du har hemvist. Och så finns det ibland

förslag
EU-kommissionen presenterar
först sina idéer och förslag i så
kallade grönböcker. Hittills har
grönböcker lagts fram på flera
familjerättsområden.
På området arv och testamente kom en grönbok 2005
med förslag om gemensamma
lagvalsregler samt regler för
behörighet, erkännande och
verkställighet. I oktober i år
presenterade kommissionen
ett förslag till förordning om
lagval, vilken domstol som ska
vara behörig och om erkännan-

»

de och verkställighet av vad
domstol eller boutredningsman
beslutat. Den politiska behandlingen kan antas ta flera år.
Även för äktenskapsskillnad
la kommissionen fram en grönbok under 2005. Grönboken
innehåller förslag till gemensamma lagvalsregler och regler
om behörig domstol.
2006 kom grönboken om
makars förmögenhetsförhållanden och bodelning. Den
omfattar frågor om lagval,
behörighet, erkännande och
verkställighet.
33
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Fokus Internationell familjerätt

»

inte ens en sambolag. De har inte ens ett sådant begrepp, säger Fredric Renström.
Ibland kolliderar olika internationella privaträttsliga regler. Ulf Bergquist berättar om
en klient som blivit änka efter en svensk man,
bosatt i England. Mannen hade barn i Sverige
från ett tidigare förhållande. Dessa stämde i
svensk domstol för att få ut sin laglott, och enligt svensk internationell familjerätt skulle de
också få det. Men för att få verkställighet i England krävs beslut i engelsk domstol.
– Då använder de engelsk internationell privaträtt, och då är det bosättningen som styr.
Enligt engelsk arvsrätt finns inte laglott, berättar Ulf Bergquist.
En viktig fråga för advokaterna att ta ställning till i varje internationellt ärende är alltså
vilken domstol ärendet ska prövas i för att beslutet ska kunna verkställas. Ibland kanske det
gynnar klienten att få frågan prövad i ett annat
land. Ofta tvekar dock klienterna, av flera skäl,
inför denna möjlighet, säger Suzanne Johanson. En annan central frågeställning är vilket
lands lag som ska tillämpas. Även om ett ärende
ska prövas i Sverige kan domstolen i de dispositiva målen nämligen tillämpa utländsk rätt.
– Vid exempelvis bodelningstvister är det
vanligt att en part bortser från möjligheten
att åberopa utländsk rätt trots att detta skulle
vara möjligt och gynna denne, säger Suzanne
Johanson.
Hon påpekar att det knappast är hennes roll
att förklara det för en motpart.
– Som advokat biträder man ju endast den
ena parten och självklart åberopar man inte
utländsk rätt om detta inte gynnar den egna
klienten, säger hon.
roligt och svårt

För advokaterna är det naturligtvis en omöjlig
uppgift att känna till alla länders lagar. I stället
blir det viktigt att ha goda kontakter med kolleger i andra länder. De svenska advokaterna
kan förmedla kontakt, men deras juridiska arbete stannar vid nationsgränsen.
– När ett annat lands lag kan vara tillämplig

EU-kommissionen presenterar sina förslag i så kallade grönböcker. 2006 kom grönboken om
makars förmögenhetsförhållanden och bodelning.

råder jag alltid klienten att ta kontakt med en
advokat i det aktuella landet, eller föreslår att
jag själv gör detta. Oftast begär jag också en
skriftlig redogörelse av den utländske advokaten, berättar Suzanne Johanson.
Samarbete med utländska advokater kan ofta
också vara nödvändigt av rent juridiska skäl.
– När jag blir utsedd till boutredningsman
i dödsbo med internationell anknytning så
erkänns inte förordnandet från Stockholms
tingsrätt utanför Norden. I sådana ärenden
måste jag alltid samarbeta med en eller flera
advokater i det andra landet eller de andra
länderna, säger Ulf Bergquist.
För honom är det därför viktigt att ha ett
nätverk med andra advokater och samarbetspartner över världen.
Goda internationella kontakter och språkkunskaper är alltså en tillgång för den advokat

som vill arbeta med internationell familjerätt.
Ett genuint intresse för människor är en annan förutsättning för att lyckas, och trivas är
en annan bra egenskap.
– Den här typen av juridik handlar mycket om att man ska lägga pussel samtidigt som
man måste vara nyfiken. Kan man göra så här
eller så här? Det är verkligen roligt, säger Fredric Renström, som betonar att den internationella familjerätten ger unika inblickar i religion, historia och kultur.
Arbetet har dock också mindre roliga sidor.
Ulf Bergquist suckar till exempel över den
franska byråkratin som han ofta stöter på.
– I Frankrike MÅSTE man i arvsärenden gå
genom en notarie. Många av dessa är svåra att
ha att göra med. De svarar inte på telefon, inte
på brev. De tar lång tid på sig, de är tröga helt
enkelt, säger han. n

Källor: internationell familjerätt
Litteratur: Bergquist, Ulf: Internationell arvs- och bodelningsrätt, Norstedts juridik, 2003
Bergquist, Ulf: EU-förslag om
internationell arvsrätt, tidskriften Advokaten, nr 9, 2009
Bergquist, Ulf: Familjerätten i
EU på väg mot harmonisering,
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Praktisk juridik

EU-förslag om internationell arvsrätt
EU-kommissionen har den 14 oktober antagit ett förslag till EUförordning om arv och testamente.
av ulf bergquist
Bakgrund

Vi lever i en alltmer internationell värld. Människor av olika nationalitet gifter sig med varandra. Många flyttar utomlands. Ändå flera
äger tillgångar i andra länder än där de bor.
Av samtliga arvsfall i EU på ett år har cirka
10 procent eller 450 000 anknytning till mer
än ett land. Därför uppstår allt oftare frågan
vilket lands arvslag som skall tillämpas i en
internationell arvssituation.
Varje land har internationella privaträttsliga regler (IP-regler), som anger vilket lands
arvslag som skall tillämpas. IP-reglerna anger
också vilket lands domstolar som är behöriga att ta upp en eventuell arvstvist, och i vad
mån domar från andra länder skall erkännas.
Eftersom det inte finns några gemensamma
IP-regler på arvsområdet (undantag Norden),
kan olika länders IP-regler utpeka olika länders arvslagar som tillämpliga. Om till exempel den avlidne var en svensk medborgare
bosatt i Frankrike, utpekar svenska IP-regler
svensk arvsrätt (medborgarskapsprincipen)
och franska IP-regler fransk arvsrätt (hemvistprincipen). En ytterligare komplikation
är att en dom i svensk domstol ej erkännes i
Frankrike och en dom i fransk domstol ej erkännes i Sverige.
Detta är ett stort och växande problem

för alla länder. Redan vid toppmötet mellan
EUs statschefer/regeringschefer i Wien 1998
konstaterades att den nuvarande situationen på arvsområdet var ett hinder för den
fria rörligheten inom EU. EU-rådet gav därför EU-kommissionen i uppdrag att ta fram
ett förslag till gemensamma
IP-regler på arvsområdet.
(OBS! Ej gemensamma materiella arvsregler.) Det första steget blev en mycket
ambitiös kartläggning av nu
gällande IP-regler på arvsområdet i de olika EU-länderna. Den utfördes 2002
av en tysk och en fransk
professor, Heinrich Dörner
och Paul Lagarde, på uppdrag av EU-kommissionen
och tyska Notariatinstitutet.
Nästa steg blev att kommissionen våren 2005 utgav Ulf Bergquist
en så kallad grönbok, där
problemen beskrevs och ett antal frågor om
utformningen av framtida IP-regler ställdes.
Remissvar inkom under hösten 2005 från de
olika medlemsländernas justitiedepartement
och från internationella organisationer, till
exempel den europeiska advokatorganisatio-

nen CCBE och den europeiska notariatorganisationen (i många länder handlägges arvsfrågor av notarier).
I slutet av 2005 tillsatte kommissionen en
expertgrupp av professorer och advokater
med uppdrag att utarbeta ett förslag med
remissvaren som bakgrund. Expertgruppen
avgav sitt förslag våren 2008. Efter viss överarbetning av kommissionens kansli antogs förslaget av kommissionen den 14 oktober 2009.
Förslaget, som nu är offentligt, har gått vidare
till EU-parlamentet och EU-rådet. Då Sverige
för närvarande är ordförandeland i EU, ligger behandlingen
av förslaget just nu hos en arbetsgrupp inom det svenska
justitiedepartementet.
Den
politiska behandlingen kan
beräknas ta cirka två, tre år.
Efter att förslaget har antagits av såväl parlamentet som
rådet får man räkna med cirka 12 månader innan det träder i kraft. En realistisk tidpunkt för ikraftträdandet är
således tidigast den 1 januari
2013. Med största sannolikhet
kommer förslaget att gå igenom i parlamentet och rådet.
Vissa justeringar kan det naturligtvis bli. Ett
stort problem är dock att Storbritannien är
så tveksamt till vissa delar av förslaget (bland
annat reglerna avseende förstärkt laglott och
gemensam förvaltning av dödsbon) att det
finns en klar risk att ett av Europas största
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länder väljer att ställa sig utanför den kommande förordningen. En gemensam lagkommentar för hela EU kommer att författas av
sex av ledamöterna i EU-kommissionens expertgrupp. Författarna är professor Lagarde
(Paris), professor Baldus (Heidelberg), advokat Frimston (London), notarie Damascelli
(Bologna), professor Reinhartz (Amsterdam)
samt undertecknad. Kommentaren kommer
att utges på engelska, franska och tyska. Den
skall ligga på bokhandelsdiskarna i god tid
innan förordningen träder i kraft.
Förslagets huvudpunkter

I förslagets första kapitel fastlägges förordningens materiella gränser. Till exempel ligger frågor om bodelning, arvsskatter och livförsäkringar utanför förordningen.
Frågan om behörig domstol regleras i andra
kapitlet. Därmed avgörs inte bara vilken domstol som är behörig att slita tvister, utan också
vem som utser boutredningsman för dödsboet och vem som utfärdar ett arvscertifikat (se
nedan).
Behörig domstol är domstolen i det land där
den avlidne hade sitt hemvist (habituell residence). Den behöriga domstolen kan dock besluta att överföra ärendet till annan domstol
i annat medlemsland, om det senare landets
materiella arvslag har valts (se nedan om tilllämplig lag). Begreppet habituell residence
definieras inte i förordningen, men dess uttydning har varit föremål för beslut i EU-domstolen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till
samtliga relevanta faktorer. Någon viss tids-

gräns för bosättningen finns ej. Hade den avlidne sedan länge bara en stadigvarande bosättning är frågan lätt.
Ett bedömningsproblem uppstår naturligtvis om den avlidne bytt bostadsland relativt
kort tid före dödsfallet. Det förekommer vidare att människor bor ungefär halva året i ett
land och det andra halva året i ett annat land.
En del människor har inte någon stadigvarande bosättning alls, utan ”flyter omkring” mellan olika bostäder i olika länder. I de tre nyssnämnda fallen kan frågan om fastläggande
av habituell residence vara besvärlig. Beslut
om inskrivning i fastighetsregister görs dock
av domstol/myndighet i det land där fastigheten är belägen. Därvid tillämpas det landets
inskrivningsregler.
Förordningens huvudfråga om tillämplig
lag regleras i tredje kapitlet. Huvudregeln är
även här den avlidnes habituell residence. Det
innebär normalt att den domstol som skall behandla arvsärendet får tillämpa sin egen materiella lag. Detta är en stor fördel, eftersom
en sådan domstol naturligtvis är mest kunnig
på sin egen lag. Ett viktigt undantag från huvudregeln är dock att en person kan välja att
arvslagen i hans/hennes medborgarskapsland
skall tillämpas på arvet efter honom/henne.
Därvid kan också en lag utanför EU väljas, till
exempel kan en schweizisk medborgare välja schweizisk arvslag. Om lagvalet pekar ut
en arvslag som strider mot domstolslandets
grundläggande rättsprinciper (ordre public),
kan dock ett sådant lagval åsidosättas. Om någon till exempel valt sharialag, där en dotter

ärver hälften så mycket som en son, behöver
inte en svensk domstol tillämpa en sådan regel. Bara en arvslag skall vara tillämplig på
hela arvet. Således kan ej arvet av en fastighet
regleras för sig av det landets arvslag där fastigheten är belägen.
För mig som praktiker har fjärde kapitlet
särskilt värde. Där regleras att en dom/ett beslut av behörig domstol eller boutredningsman skall erkännas och kunna verkställas i
andra EU-länder. Det innebär rent praktiskt
att en boutredningsman, förordnad av svensk
domstol, kan få svar från utländska banker,
kan omhänderta tillgångar i utlandet och kan
fatta beslut om ett tvångsskifte som gäller
även för egendom i utlandet.
I femte kapitlet fastställes att ”Autentiska
handlingar” utfärdade i ett medlemsland skall
gälla även i andra medlemsländer. Detta har
särskild betydelse för notariatväsendet.
Förordningens sjätte kapitel innebär att ett
”Europeiskt arvscertifikat” införes. Certifikatet utställes av den behöriga domstolen och
är en legitimationshandling som gäller inom
hela EU. Med certifikatet kan arvingar eller
en boutredningsman styrka sin behörighet att
omhänderta dödsboets tillgångar. n
Ulf Bergquist

(Bergquist är såväl svensk advokat som tysk
Rechtsanwalt. Han var 2006–2008 ledamot
av EU-kommissionens expertgrupp för arv och
testamente, och är sedan 2008 ledamot av EUkommissionens expertgrupp för makars förmögenhetsförhållanden.)
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Lena Frånstedt Lofalk
(till vänster) lockade ett
stort antal kvinnor till
månadens Hildaryträff.

hildary Lena Frånstedt Lofalk

Sätt dig ner och fundera igenom vad
du vill och vad som är viktigt i ditt liv,
och hitta dina egna lösningar för att
förena familj och karriär. Våga välja
ett intressant arbete även om det är
förenat med stora krav. Och inkräktar
arbetet på annat som är viktigare i
ditt liv: byt arbete!
Det var advokaten Lena Frånstedt Lofalks konkreta tips till 90–talet kvinnliga jurister som
medverkade vid november månads Hildarylunch i Stockholm.
Advokat Lena Frånstedt Lofalk inledde med
att berätta om när hon för några år sedan medverkade i ett mentorsprogram för kvinnliga
studenter på juristlinjen, Vid avslutningsträffen var den absolut vanligaste frågan till Lena
och övriga mentorer: vilket juristyrke ska jag
välja för att bäst kunna förena karriär med familj och barn?
– Mitt råd både då och nu är att man ska
välja det arbete som lockar och det man tycker verkar roligt. Fungerar det sedan inte att
kombinera med det liv du vill ha så byt! Det
är svårt att planera för hela livet, man vet ju
inte hur det kommer att bli, sa Lena Frånstedt
38
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Lofalk till de runt 90 kvinnliga jurister som
medverkade vid november månads Hildaryträff på Advokatsamfundet i Stockholm.
Ämnet för seminariet var just konsten att
förena juristkarriären med familjeliv. Lena
Frånstedt Lofalk, i dag delägare i en affärsjuridisk advokatbyrå och ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, berättade om
sin karriär och hur hon tänkt och planerat för
att förena delägarskap i en stor advokatbyrå
med ett bra familjeliv med två barn. Hon konstaterade att det inte i förväg gått att planera
fullt ut för hur man får ihop ekvationen barn
och karriär.
– Innan jag fick barn tänkte jag att det bara
var frågan om att hitta barnvakt. Jag hade inte
räknat med att jag själv skulle vilja komma
hem till mina barn så mycket, sa Lena Frånstedt Lofalk.
Lösningen för henne har varit att dela upp
arbetsdagen i ett dagspass på kontoret, och
ett kvällspass hemma, när barnen somnat. En
barnflicka som hjälpt till med hushållsarbetet
har också minskat stressen i tillvaron och bidragit till att hon kunnat tillbringa tiden där
hemma med barnen i stället för att tvätta och

handla. Lena Frånstedt Lofalk konstaterade
att för henne har det fungerat bra.
– Det har känts som att jag fått allt i tillvaron:
möjligheten att ha ett arbete som jag tycker
är roligt OCH barn, sa hon, och uppmanade
åhörarna att hitta de lösningar som fungerar
bäst för dem.
Det är också viktigt att välja sin arbetsplats
med omsorg.
– Gör en due diligence på din arbetsgivare
innan du tar jobbet. Om det är delägare du vill
bli, ta reda på vilka krav som ställs för delägarskapet. Ska man satsa många års hårt arbete
bör man veta vad man jobbar för, sa hon.
Redan före barnen fick Lena Frånstedt Lofalk anledning att fundera över sitt yrkesliv,
när en fästing satte stopp för arbete i åtta månader. Hon insåg plötsligt att hon under de
första åren på advokatbyrån förlorat alla tidigare intressen, och att hon ständigt sprungit
för att hinna mer.
– Det gick inte att stressa med den inflammation i hjärtsäcken som fästingen orsakade.
Och det var nyttigt. Jag lärde mig att leva utan
den stressen och insåg hur härligt det är. Den
insikten försöker jag bära med mig, berättade
UB
Lena Frånstedt Lofalk.

Foto: advokatsamfundet (frånstedt lofalk)

”Vi måste bestämma oss för vad vi vill”
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ECBA:s höstkonferens i Stockholm
I oktober höll ECBA sin höstkonferens på Advokatsamfundet
i Stockholm. Försvarsadvokaten Bertil Dahl deltog i mötet.
Av Bertil dahl, advokat

ECBA är ett organ för Europas försvarsadvokater. Syftena är att bevaka den enskildes rätt
till en rättvis rättegång och mänskliga rättigheter i den ganska kraftfulla mellanstatliga
harmonisering som äger rum på straffrättens
område inom EU. ECBA arbetar som lobbyorganisation gentemot Europeiska kommissionen och politikerna i medlemsländerna.
Men ECBA erbjuder också mötesplats för försvararna i de olika medlemsländerna – ett nätverk för kunskapsutbyte.
När vi i Sverige – enligt intern svensk lag –
har att tillämpa ”europeiska” regler kan försvararen i det enskilda fallet behöva kontrollera sådant som dubbel straffbarhet med mera
med en försvararkollega i det andra berörda
landet. ECBA arbetar på att skapa enkla sådana samarbetskanaler för försvarsadvokater.

Foto: advokatsamfundet (frånstedt lofalk)

två årliga konferenser

Ett led i arbetet är två årliga konferenser för
medlemmar. Jag skrev i Advokaten nr 5 i år
om vårkonferensen 2009 i Madrid. Höstkonferensen 2009 ägde rum i Stockholm med ett
70-tal deltagare. Konferensen inleddes den
2 oktober på Advokatsamfundet. Samfundets
ordförande Tomas Nilsson hälsade gästerna
välkomna och ECBA:s ordförande advokaten
i Frankfurt am Main Professor Holger Matt
tackade för samfundets mottagande och för
samarbetet med Sveriges advokatsamfund.
Nog kände jag mig stolt över hur praktfull
mottagning ECBA fick – vårt samfund är ändå
ganska litet i ett europeiskt perspektiv.
Rubriken för konferensen var ”The future
of citizen´s rights in criminal proceedings
in the EU”. På lördagen arbetade vi efter ett
krävande men intressant schema som inleddes av ett tämligen uppfordrande tal av justitieminister Beatrice Ask. Det är ingen tvekan
att hon räknar med att försvarsadvokaterna
redan som remissorgan ska säkra att de misstänktas rättssäkerhet blir tillräckligt beaktat i
genomförandet av de sameuropeiska reglerna
som nu finns i det så kallade Stockholm Programme – Roadmap Procedural Safeguards.
Elegant utmanade hon oss försvarsadvokater
till än större ansträngningar trots att såväl Sveriges advokatsamfund som ECBA har framfört
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tung kritik mot de otillräckliga steg som hittills tagits.
I somras kom ministerrådet inte längre än
till att enas om ett första steg på vägen mot
Procedural Safeguards som ska innebära att
medlemsländerna ska försäkra brottsmisstänkta tolk och översättningar till den misstänktes eget språk.
”A person that is suspected or accused of a
crime should get information on his/her basic
rights orally or, where appropriate, in writing,
e.g. by way of a letter of rights. Furthermore,
that person should also receive information
promptly about the nature and cause of the accusation against him or her. A person who has
been charged should be entitled, at the appropriate time, to the information necessary for the
preparation of his or her defence, it being understood that this should not prejudice the due
course of the criminal proceedings.”
Visst är dessa krav en alldeles nödvändig
del i rättvis brottmålsrättegång. Ändå undrar jag om vi i Sverige uppfyller det kravet.
Jag möter i vardagen stundom otillräckliga
tolkningar i huvudförhandlingar i brottmål.
Och regeln om tolkning och översättning i RB
33:9 är i den praktiska tillämpningen tämligen ”snål”. Det blir särskilt tydligt om man
tänker sig att målet är omfattande och bevisomständigheterna subtila.
tolkars betydelse

En betydande del av konferensen
kom att beröra hur översättningar
och tolkningar kan förbättras och
hur det fungerar i de olika länderna.
En av maningarna var att behandla tolkarna med tillbörlig respekt under huvudförhandling vad gäller
pausering i vårt tal men
också vilopauser under
en rättegångsdag. Vidare
bör vi försvarsadvokater
i klientens intresse kontrollera att behörig rättstolk används. Bristen på

rättstolkar är ett sorgligt kapitel där jag är
verksam.
Under rubriken ”Effective Criminal Defence Rights in Europe” behandlades sedan ett
flertal ämnen som alla berörde tilltalades rätt
i brottmål och i polisutredningar. Rapporter
gavs från förhållandena i flera europeiska länder liksom från ECBA:s olika arbetsgrupper.
Jag lade särskilt märke till kollegernas stora
aktivitet ”pretrial” och undrade om jag inte
själv måste vara mer aktiv än hittills i förundersökningar för att ta till vara mina klienters
intressen.
23 kap. RB ger oss vittgående rättigheter
och jag tvekar ibland att utnyttja dem. Om
det är av allmän trötthet eller av ekonomiska
skäl kan jag inte utröna men visst kan det vara
svårt att få gehör för att brottmålstaxan ska
frångås för att försvararen lagt ned ett stort arbete ”pretrial”. Ändå lägger vårt kontradiktoriska system naturligtvis en omfattande plikt
på oss försvarare. En reflektion jag gjorde var
att vi i Sverige har ett mer uttalat kontradiktoriskt system än i flera andra EU-länder. Ändå
kände jag mig vara på efterkälken i jämförelse
med vad kollegerna berättade under konferensen vad gäller aktivitet ”pretrial”.
utbyta erfarenheter

Det är mycket stimulerande att träffa kolleger från andra länder och då märka att de i
mycket möter samma vardagsproblem som
jag själv. Strukturella skillnader i rättsordningarna sjunker undan för kärnvärdena i advokatens arbete – att inom rättsordningens ram
arbeta för den egna klientens bästa. Där fann
jag en tydlig samsyn hos deltagarna trots att vi
kom från ett 20-tal olika länder med anglosaxisk, tysk, skandinavisk eller fransk tradition
liksom de nymornade rättsordningarna i
de östliga delarna av Europa. n

Bertil Dahl
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Aktuellt
Planera in skid-SM
Skid-SM för advokater och biträdande jurister arrangeras i Sälen
den 11–14 mars 2010. Som vanligt är även domare och åklagare
liksom anhöriga välkomna att delta. Under fyra dagar koras
svenska mästare i längdåkning, både individuellt och stafett, och
storslalom. Boende finns i Högisbyn och på Högfjällshotellet. Sista
anmälningsdag är den 15 januari 2010.
Mer information och anmälningsblankett finns på Advokatnätet,
www.advokatsamfundet.se/skidsm.

Skid-VM för advokater och jurister
Zell am See 23–30 januari 2010. Skilex International inbjuder till
kongress och världsmästerskap i skidor för advokater och jurister
2010. Tävlingarna hålls i Zell am See den 23–30 januari 2010. Skilex International är en internationell organisation för jurister och
advokater intresserade av skidåkning.
Läs mer om Skilex på www.skilex.eu. Mer information om tävlingarna finns på Advokatnätet, www.advokatsamfundet.se/skilex.

Utlandsavdelningen inbjuder till utlandsdagar
Utlandsavdelningen inbjuder advokater från alla Advokatsamfundets
avdelningar till de årliga utlandsdagarna 2010. Årets konferens hålls
på Malta den 19–20 mars 2010, och temana är ”Juridik på Malta” och
”Mänskliga rättigheter”. Anmälan till Utlandsavdelningens sekreterare advokat Karl Woschnagg per e-post kwo@wernerlaw.de,
senast 15 januari 2010.
Läs mer på Advokatnätet: www.advokatsamfundet.se/utlandsdagar, inloggning krävs.

Advokat-SM hålls vid Högfjällshotellet i Sälen.

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

Lite bekväm?
BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX 12086 402 41 GÖTEBORG TEL 031-704 10 50 FAX 031-14 84 10
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Aktuellt

Månadens advokat Sara Sparring

”Att vara delägare är en stor
utmaning oavsett ålder”
Kraven på unga Sara Sparring
i Stockholm har ökat men det har
också hennes möjligheter att som
delägare påverka inriktningen av den
internationella advokatbyrån Bird &
Bird med kontor i 21 länder i Europa
och Asien.
Hur känns det att vara delägare i en
större internationell affärsjuridisk byrå
vid 33 års ålder?
– Väldigt spännande och roligt och givetvis
en stor utmaning, men det hade det nog varit oavsett hur gammal man är. Någon direkt
överraskning är det inte eftersom det är en
Advokaten Nr 9 • 2009
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ganska lång process att bli delägare i en byrå
som Bird & Bird.
– Man får presentera ett business case som är
framarbetat under en lång tid. Presentationen
sker på en internationell nivå, och innehåller
både mjuka och hårda parametrar. Utifrån detta avgörs om man är lämplig som delägare.
Har du gjort en snabb karriär?
– Jag vet inte riktigt hur lång tid det brukar
ta att bli delägare, att jag är delägare vid 33
års ålder beror kanske på att jag hoppade på
juristlinjen direkt efter gymnasiet. När jag läste juridik vid Stockholms universitet arbetade jag extra på en mindre affärsjuridisk byrå,
först som trainee sedan som biträdande jurist.

Efter att ha varit tingsnotarie i Solna i två år
började jag på Bird & Bird 2002 och har alltså
varit här i sju år.
Vad innebär delägarskapet för dig?
– Mina arbetsuppgifter är i praktiken desamma. Men kraven från omgivningen och mig
själv på vad jag ska prestera ökar. Samtidigt har
jag nu en möjlighet att göra min röst hörd och
kunna påverka byrån och vår utveckling. Det
kan nog också vara en bättre position att befinna sig i gentemot nya potentiella klienter.
Varför har du specialiserat dig på
immaterialrätten?
– Det finns flera anledningar, men främst för
att jag tyckte det var intressant redan på juristlinjen och därefter har jag naturligt utvecklats
inom just detta område. Min inriktning har
främst varit varumärken, mönsterskydd och
piratkopiering.
– Jag har också valt att arbeta mycket med
Life Science-branschen, det vill säga företag
som arbetar med läkemedel, bioteknik och
medicinsk teknik. Branschen är för övrigt en
av Bird & Birds fokusområden för kompetens
om specifika branscher.
– En fördel med att arbeta på just denna
byrå är att jag dels haft möjlighet att specialisera mig på intressanta områden, dels kunnat
fortsätta med breda arbetsuppgifter. Jag hanterar såväl tvister som kommersiella avtal. På
vissa andra byråer tvingas man välja enbart
en inriktning.
Varför blev du advokat, och vad är bäst
och sämst med yrket?
– Det stod i första hand mellan jurist- och
läkarlinjen. Jag valde juridiken eftersom det
verkade intressant.
– Bäst och sämst är nog samma sak, eller
två sidor av samma mynt. Absolut roligast är
att det är enormt omväxlande, när jag går till
jobbet vet jag aldrig riktigt vad som väntar,
även om jag har pågående ärenden så kan det
ju snabbt hända en mängd nya saker som ska
hanteras. Det är kul, utmanande och samtidigt även pressande ibland.
Vilka förebilder har du, bästa rådet till
blivande advokater?
– Jag inspireras dagligen av mina kolleger,
men en speciell person är Marianne Levin,
professor i civilrätt vid Stockholms universitet. En synnerligen kompetent person som
kan allt inom immaterialrätten!
– Ett par goda råd kanske är att se till att ha
balans mellan yrkes- och privatliv och att inte
ta dig själv på så stort allvar men i stället ta det
du gör på allvar.
Vad gör du om fem år?
– Då är jag delägare på Bird & Bird och har
förhoppningsvis bidragit till en fortsatt positiv
PER JOHANSSON
utveckling av byrån.
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

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

Advokaten_Nr3_Willys_215x307.indd 1
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Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

08-03-28 15.18.17

09-12-02 15.45.21

Aktuellt Juridiska biblioteket
Lästips
Titel: Folkrätten, havet och
den enskilda människan
Författare: Marie Jacobsson
Förlag: Liber
Boken kopplar ihop de två
rättsområdena havsrätt
och mänskliga rättigheter.
Syftet med boken är enligt
författaren att illustrera
hur havsrätten och de mänskliga rättigheterna är delar av samma folkrättsliga
system. Mänskligheten är beroende av
havet, och där människor finns, där gäller
också mänskliga rättigheter. Den belyser
människans brukande av havet ur ett MRperspektiv och berör frågor om kriminell
verksamhet till havs, som sjöröveri och
terrorism, människosmuggling och narkotikahandel. Vidare behövs laglig verksamhet
som fiske och annat naturresursnyttjande
liksom även frågor som rör havet som
transportled.
Titel: Konkurrensrätt:
en kommentar
Författare: Carl Wetter,
Johan Karlsson, Marie
Östman
Förlag: Thomson Reuters
Denna lagkommentar
redogör för tolkningen och
tillämpningen i Sverige av
de EG-rättsliga och svenska konkurrensreglerna. Denna fjärde upplaga av Konkurrensrätt utgör en grundlig omarbetning av
föregående upplaga från 2004 och innehåller omfattande uppdateringar av praxis
och doktrin avseende de konkurrensrättsliga reglerna i både EG och i Sverige.
Boken beaktar den nya konkurrenslagen

ny litteratur i urval
Tryckår: 2009 om inte annat
anges.
Danhard, Erik: Konkursarbetsrätt (4. uppl. Uppsala:
Åhnberg. 546 s)
De Ridder, Adri: Effektiv kapitalförvaltning/Adri De Ridder,
Jonas Råsbrant (Norstedts
juridik. 187 s)
Dickinson, Andrew: The Rome
II regulation: the law
applicable to non-contractual obligations (Oxford Univ.
Press, 2008. 797 s. Oxford
private international law
series)
Fälldin, Kerstin: God man
eller förvaltare: en praktisk
handbok (5. utg. Stockholm:
Natur och kultur. 120 s)
Gerhard, Peter: Marknadsrät-
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som trädde i kraft den 1 november 2008.
Fokus ligger även i denna nya upplaga på
den praktiska tillämpningen av konkurrensreglerna.

lagen.nu lanserar
kommenterad lagtext
Lagen.nu är en fri rättsinformationstjänst
som drivs på ideell basis i syfte att göra juridiken mer tillgänglig för den intresserade
allmänheten. Tjänsten innehåller alla svenska författningar och många vägledande
domstolsavgöranden. För de viktigaste
lagarna finns kommentarer med förklaringar hur texten ska tolkas och exempel. Över
500 juridiska begrepp förklaras. Målsättningen är att så småningom alla lagar av
praktisk betydelse ska kommenteras.
www.lagen.nu

rapporter
Rättssäkerheten i brottmålsprocessen, rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt
2004 inledde JK en granskning av rättssäkerheten i brottmålsprocessen som
resulterade i rapporten Felaktigt dömda,
2006. Hösten 2008 startade ytterligare
en utredning om rättssäkerheten som
egentligen var tänkt att pågå till slutet av
2010. Eftersom JK tillträder som justitieråd
i november, har projektet avslutats efter
ungefär halva tiden med en redovisning av
resultaten samt vissa förslag. Bland annat
föreslås att ett internt tillsynsorgan bör
inrättas för domstolsväsendet. Vidare bör
det införas en ny lagbestämmelse i rättegångsbalken som tvingar domstolarna att
gå igenom och redovisa den misstänktes
eventuella invändningar när denne nekar.
Läs rapporten på JK:s hemsida

tens grunder/Peter Gerhard,
Henrik Norinder (Malmö:
Gleerup. 124 s)
Havansi, Erkki: Den finska
processrättens grunder (Helsingfors: Juridiska fakulteten
vid Helsingfors universitet.
254 s. Forum iuris)
Heinestam, Bengt: Fusioner &
fissioner: praktisk handbok
för aktiebolag (7. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 283 s)
International carriage of goods
by road: CMR/edited by Malcolm A. Clarke (5. ed. London: Informa. 514 s. Maritime
and transport law library)
Iseskog, Tommy: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
(5. uppl. Norstedts juridik.
126 s)
Julius, Håkan: Bostadsrättslagen: ombildningslagen,

Domstolarnas inre arbete – en utvärdering (2009:20), Statskontoret
Statskontoret som genomfört en utvärdering av domstolarnas inre organisation
och arbetsformer konstaterar att stora
förändringar skett under 2000-talet. De
flesta domstolar har genomfört någon
form av förändring av den inre organisationen och flertalet domstolar arbetar inte
längre i en traditionell rotelorganisation.
Enligt rapporten är det dock inte tillräckligt att skapa nya organisationsformer för
att uppnå en effektiv verksamhet. Även
arbetssätt och rutiner måste utvecklas.
Läs rapporten på Statskontorets hemsida.

ny avhandling
Leila Brännström: Förrättsligande: en studie
av rättens risker och möjligheter med fokus
på patientens ställning, Lunds universitet
Avhandlingen är den första mer omfattande rättsvetenskapliga studien av juridifiering eller förrättsligande, det vill säga
juridikens alltmer omfattande inflytande
över olika företeelser i samhället.
Författaren undersöker dels förrättsligande som empirisk företeelse, dels några analyser som har sökt begreppsliggöra
denna företeelse. Studien koncentrerar sig
på förrättsligandet av patientens ställning i
hälso- och sjukvården. Patientens ställning
har under de senaste decennierna allt oftare kommit att behandlas som en rättslig
fråga och antalet lagbestämmelser som
rör denne har ökat kraftigt.

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

omregistreringslagen: en
kommentar/Håkan Julius,
Bob Nilsson Hjorth, Ingrid
Uggla (4. uppl. Norstedts
juridik. 600 s. Norstedts gula
bibliotek)
Lehrberg, Bert: Avtalstolkning:
tolkning av avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
(5. uppl. Uppsala: Institutet
för bank- och affärsjuridik
(IBA). 269 s)
Madsen, Palle Bo: Markedsret.
D. 3, Immaterialret (5. udg.
København: Jurist- og Økonomforbundet, 2008. 356 s)
Sandström, Torsten: Publicitet
om bolagsbeslut: verkan av
registrering och kungörande
av uppgifter om aktiebolag
(Norstedts juridik. 351 s. Institutet för rättsvetenskaplig
forskning; 195)

Steiner, Josephine: EU law/
Josephine Steiner and Lorna
Woods (10. ed. Oxford Univ.
Press. 776 s)
Stöth, Göran: Transport- och
logistikrätt: en grundläggande redogörelse (3. uppl.
Malmö: Liber. 216 s)
Sundgren, Stefan: Internationell
redovisning: teori och praxis/
Stefan Sundgren, Henrik
Nilsson, Stellan Nilsson
(2. uppl. Studentlitteratur.
352 s)
Wågheim, Toralf: Advokaters
erstatningsansvar (Oslo:
Gyldendal akademisk. 297 s)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Intressekonflikt? Ingen åtgärd.

Bakgrund

D AB fick år 1970 tillstånd att
avleda vatten från sjön S-sjön,
vilket påverkar vattenföringen
i Å-ån, där dåvarande E AB, nuvarande X AB, ägde vattenkraftverk. Verksamheten kom att bedrivas av Y AB som är ett helägt
dotterbolag till X AB. Ersättningen för den skada som vattenavledningen medför i förlorad utvinning av kraft fastställdes inte
vid expropriationen utan utgår
enligt ett provisoriskt avtal mellan parterna år 1985.
Vid förhandlingar under åren
2006 och 2007 nåddes inte
någon slutlig överenskommelse
utan D AB hänsköt i februari
2008 frågan om ersättning för
kraftförlust till Miljödomstolen
i V-stad. Advokaten A, som är
verksam vid Advokatfirman B:s
kontor i S-stad, är ombud för
D AB.
Anmälan

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 21 maj 2008,
har de båda bolagen X och Y
hävdat att A enligt advokatsamfundets regler i egenskap av advokat på nämnda advokatfirma
är förhindrad att företräda D

KONTRAKTSVÅRD

AB i ärendet. Som grund härför
har bolagen anfört följande. Xkoncernen anlitar sedan flera
år Advokatfirman B för juridisk
rådgivning.
I december 2006 formaliserades samarbetet genom ett ramavtal, som anger på vilka villkor
X och dess dotterbolag avropar
juridiska tjänster från advokatfirman. Genom uppdragen
har advokatfirman fått inblick i
koncernens affärsförhållanden
och även i hur X strategiskt resonerar i bland annat processrelaterade frågor.

A har den 4 juli 2008 framhållit
att frågan om jäv noga prövats
innan uppdraget för D AB mot
Y AB togs i mars 2006 samt att
kontakt därvid skett med den
som enligt uppgift var klientansvarig för dotterbolagen.
Han har vidare anfört bland
annat följande. Hans kontakter med motparten skedde hela
tiden med dess bolagsjurist och
inte på koncernnivå. Han har
aldrig haft tillgång till några uppgifter rörande X AB eller Y AB
som har betydelse för utförandet av hans uppdrag för D AB.

Vi är din länk mellan idé och registrering

Sedan 1996 har vi behandlat spel och
köpberoende med goda resultat.
Vi kan stå tilltjänst med utredning
även vara behjälplig vid rättegångar.
Vi har avtal med Kriminalvården.
Totte Dahlin
Jurist
060-16 81 53

Anders Larsson
Jurist
060-16 81 51

Fredrik Lovén
Jurist
060-16 81 52

det bolag som efter årsskiftet
2008/2009 äger ifrågavarande
kraftverk.
De har dock anfört att detta
förhållande inte kan påverka
bedömningen av A:s agerande
fram till dess.
Slutligt yttrande
från advokaten

A har framhållit att X-bolagen
framför allt synes ha utgått från
hans agerande vid upptagandet
av ärendet och att det då rimligtvis är den mer begränsade
relation som Advokatfirman B
hade med några av dotterbolagen som ska ligga till grund
för bedömningen av om ett
eventuellt ”koncernjäv” eller
”bläckfiskundantaget” kan vara
tillämpligt.
Nämndens bedömning

Ytterligare yttrande

och beslut

från advokaten

När det i anmälan aktuella uppdraget överlämnades till Advokatfirman B hade B uppdrag
för andra bolag i X-koncernen
än det bolag som var motpart i
ärendet. Av utredningen i ärendet framgår inte att arten eller
omfattningen av dessa uppdrag
var sådan att A på grund av intressekonflikt skulle ha avböjt
uppdraget för D AB eller att han
av andra skäl skulle ha haft sådan skyldighet.
Därefter har B träffat ett
ramavtal med X AB rörande
juridiska tjänster. Ramavtalet
har inte garanterat B någon
viss typ av ärenden eller en viss
uppdragsvolym. Detta avtal i sig
medför inte att B på grund av
intressekonflikt varit skyldig att
frånträda uppdraget för D AB.
I ärendet är utrett att B
därefter tillhandahållit bolag i
X-koncernen juridiska tjänster av icke ringa omfattning.
Utredningen i ärendet visar inte
att dessa uppdrag inneburit
en sådan intressekonflikt som
medför att A har haft skyldighet
att frånträda uppdraget för D
AB. Anmälan föranleder därför
inte någon åtgärd. n

A har upplyst att Y AB överlåtit de i ärendet aktuella kraftverken till E AS med, enligt
uppgift, tillträde vid årsskiftet
2008/2009 och att en jävssituation då inte längre kan föreligga.
Han har vidare anfört bland annat följande. K erbjöd A att inte
anmäla jäv för det fall att D AB
accepterade att inte ”jäva ut”
Y AB:s ombud L. Tidsmässigt
sammanfaller disciplinanmälan
med att detta ombud jävades ut
av D AB.
Om samfundet skulle finna att
A inte kan företräda D AB i det
aktuella målet uppstår en skada
för klienten, vilket bör beaktas i sammanhanget. Samtliga
omständigheter måste anses
utgöra stöd för att det aktuella
koncernförhållandet innebär ett
undantag från jäv inom ramen
för det så kallade ”bankundantaget” eller ”bläckfiskundantaget”, enär ingen risk för ärendeeller sakjäv förelegat.

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

Box 270 Varvsgränd 8 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info @ bolagsratt.se Webbplats www.bolagsratt.se
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X-bolagen har närmare utvecklat
sin syn i jävsfrågan och framhållit att de, sedan det blev känt att
A företräder D AB, för närvarande gjort den bedömningen att
det inte längre föreligger förutsättningar för avsett samarbete
enligt ramavtalet varför samarbetet i praktiken har avvecklats.

Ytterligare genmäle

Kolmårdens Behandlingshem

44

Genmäle från anmälarna

Advokatens yttrande

Kolmårdens Behandlingshem är ett
alternativ för dem som önskar få
kontraktsvård.

www.kolmardenbehandling.se roger@kolmardenbehandling.se
011-39 82 55, 0708-16 08 14

Ärendet avser extrem specialjuridik och det är helt uteslutet
att någon information, som B:s
kontor i M-stad erhållit genom
sitt biträde till andra bolag i
X-koncernen, skulle kunna grunda ett så kallat sakjäv. X-koncernen är så stor och verksamheten så mångfacetterad och
geografiskt spridd att koncernen
torde omfattas av det så kallade
”bläckfiskundantaget”.

X-bolagen har vitsordat att de
inte har några ägarintressen i
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Samfundet

disciplinärende Beslut 2008

12

Jävssmitta vid kontorsgemenskap. Erinran.

Bakgr
år 2005 då annan advokat på
samma byrå företrädde anmälaren.

Bakgrund

Advokat A har företrätt X:s motpart, Y, i mål om överflyttning
av barn enligt lagen (1989:14)
om erkännande av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och
om överflyttning av barn.

Advokatens yttrande

A har i yttrande den 4 januari
2008 bestritt att hon brutit mot
de etiska reglerna och anfört i
huvudsak följande.
Hon kontaktades av Y den 30
april 2007 via Utrikesdepartementet samt annan kollega per
rekommendation. Vid tidpunkten fick hon förfrågan om hon
kunde företräda Y i ett ärende
vid O-stad tingsrätt avseende
återförande av barn enligt

Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 27 december 2007, avser att A i det
ovan angivna målet företrätt
anmälarens före detta maka
och att A därvid har haft tillgång till handlingar från en
vårdnadstvist mellan parterna

DUBAI +200 %

TOKYO +150 %

HELSINKI +199 %

Haagkonventionen. Ärendet
mellan Y och X var avslutat sedan drygt två år tillbaka i tiden.
Y, hennes klient, var väl medveten om att advokat B numera
hade kontorsgemenskap med
henne. De tillhör inte samma
advokatbyrå.
Ärendet om återförande av
barn med stöd av Haagkonventionen skedde med stöd av en
ansökan och barnen återfördes
till Y som har/hade hemvist i
S-land.
Hon har inte på något sätt haft
tillgång till handlingar avseende
det avslutade ärendet mellan
X och Y från februari 2005.
Hon erhöll domen via arkivet i
Q-stads tingsrätt. I övrigt fanns
endast sms-kommunikation och
medlarrapport i ärendet såsom
bevisning.

NEW YORK +120%

SHANGHAI +190 %

Det får vidare nämnas att X
icke följde tingsrättens beslut
om verkställighet varför polismyndigheten fick ingripa för att
verkställa ett överflyttande till
modern i juli 2007.
Ytterligare skriftväxling har
förekommit i ärendet.
Nämndens bedömning
och beslut

A borde inte ha åtagit sig uppdraget mot X i det aktuella målet om överflyttning av barn,
eftersom advokat som A har
kontorsgemenskap med tidigare
företrätt X i mål rörande vårdnaden om barnen. Genom att
göra detta har A åsidosatt sina
plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n

MOSKVA +170 %

BANGKOK +120 %

Översättning till alla språk

ÖVERSÄTTNING

WEBBPRODUKTION

AFFÄRSSPRÅK

UNDERTEXTNING

SPRÅKVÅRD

UTBILDNING

SKRIBENTER

TOLKNING

Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt)
info@semantix.se | www.semantix.se
SVERIGE STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
SUOMI HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI OULU NORGE STAVANGER
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VJS kurser våren 2010
Arbetsrätten vid insolvens
14 januari

Förvaltningsprocessen
11 mars

Grundkurs för VD och styrelseledamöter
19 januari

Internationell familje- och arvsrätt
16 mars

Företagens webbplatser
20 januari

Offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden
16 mars

Noteringsprocessen – från privat bolag till
börsbolag
21-22 januari

Penningtvätt – vad är det?
16 mars (kväll)

Krediträtt – låneavtal, säkerhet, verkställighet,
rekonstruktion
28 januari
Entreprenadjuridik I
2-3 februari

Obestånd och kapitalskydd
17 mars
Penningtvätt och finansiering av
terrorism
17 mars
Det kommersiella hyresavtalet
18 mars

Arbetsrätten vid företagsöverlåtelser
och andra omstruktureringar
3 februari

Arbetsrätt 2010 – en nyhetsdag
23 mars

Miljörätten ur ett kommersiellt
perspektiv
9-10 februari

Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan
14 april

EU-rättslig metod
11 februari

Miljörättsdagen 2010
15 april

Arbetsrätten för VD och styrelseledamöter
16 februari

Värdeöverföring i aktiebolag
21 april

Regelverket för investeringsfonder och
fondförvaltare
17 februari

Företagets skydd för koncept och
tjänsteinnovationer
21 april

Marknadsföring av finansiella instrument
17 februari (kväll)

Aktuell lagstiftning på finansmarknaden
2010
22 april

Investeringsfonder – lagens tillämpning och
aktuella frågor
18 februari

Arbetsrätt I
18-19 maj

Arbetsrätt II – fördjupningskurs
23-25 februari

Fastighetsrätten vid intrång och inlösen
1-2 juni

Framtidens internationella avtalsrätt
– Unidroit Principles
10 mars

Kurserna hålls centralt i Stockholm på Näringslivets
Hus, Storgatan 19. För detaljerat program och mer
information se vår hemsida eller ring oss.

www.vjs.se
08-459 19 90
46
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Samfundet
nya ledamöter
den 2 oktober 2009
Lynn Andersson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö
Christopher Arkbrant,
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB,
Stockholm
Emma Berglund, Hamilton
Advokatbyrå Stockholm KB,
Stockholm
Anna Berntson, Setterwalls
Advokatbyrå Stockholm AB,
Stockholm
Fredrik Bitter, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Lotten Blomkvist, Ahlford
Advokatbyrå AB, Uppsala
Jenny Eliasson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Anette Hansson, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB,
Stockholm
Simon Henderson, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö
Sami Hietala, Advokatbyrån
Kaiding Handelsbolag, Kalix
Christian Johard, MAQS Law
Firm Advokatbyrå AB,
Stockholm
Sara Karlberg, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jessica Kjellsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Evy Kornberg, Advokatbyrå
Barbro Sjöqvist AB,
Stockholm
Johan Lannering, MAQS Law
Firm Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jakob Lundström, Advokatfirman Öberg & Associés AB,
Stockholm
Costin Mihailescu, White &
Case Advokataktiebolag,
Stockholm
Silvia Pavlica, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Tidskriften ADVOKATEN ges ut
av Sveriges advokatsamfund
Postadress
Box 273 21, 102 54 Stockholm
Besöksadress
Laboratoriegatan 4, Stockholm
Advokatsamfundets växel
08-459 03 00
E-POST
advokaten@advokatsamfundet.se
FAX
08-662 30 19
HEMSIDa
www.advokatsamfundet.se
ANSVARIG UTGIVARE
Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Jens Runnqvist, Advokatfirman
Runnquist AB, Kalmar
Johan Svensson, Wistrand
Advokatbyrå, Stockholm
Joakim Wedlund, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm
Ulf Wibäck, Advokatfirman
Nordlander, Stockholm
Mikael Åström, Setterwalls
Advokatbyrå i Göteborg AB,
Göteborg
Emil Ödling, Advokatfirma
Lindhs DLA Nordic KB,
Stockholm

Utträdda ledamöter
Lotta Brynolf, Stockholm,
13 november 2009
Björn Cronholm, Malmö,
13 november 2009
Petter Gredmark, Stockholm,
2 november 2009
Carsten Helland, Örebro,
1 november 2009
Eld Leijonhufvud, Stockholm,
11 oktober 2009
Anders Lindström, Malmö,
10 juli 2009
Björn Petersson, Stockholm,
13 september 2009
Lars Rosén, Gammelstad,
13 november 2009
Camilla Swart, Stockholm,
2 november 2009

Avlidna ledamöter
Per Ulrik Ehnwall, Uppsala,
24 juli 2009
Hans Ulrik von der Esch, Stockholm, 30 september 2009

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit
yttrande
R-2009/0981 Betänkandet
Moderna hyreslagar (SOU
2009:35)
R-2009/1023 Delbetänkandet
Enklare beslutsfattande i
REDAKTION
Chefredaktör Tom Knutson, 08-459 03 25
tom.knutson@advokatsamfundet.se
Journalist Ulrika Brandberg, 08-459 03 07
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se
REDAKTIONSRÅD
Anne Ramberg, Tom Knutson, André Andersson, Mia Edwall Insulander, Rikard Wikström,
Ulrika Brandberg.
ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter
och biträdande jurister:
registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt
prenumeration@advokatsamfundet.se

ekonomiska föreningar (SOU
2009:37)
R-2009/1579 Departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28)
R-2009/1580 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott m.m. (SOU 2009:46)
R-2009/1582 Förslag till förordning om utsläppande av
biocider på marknaden
R-2009/1594 Promemorian Ny
allmän forumregel – för de
allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
R-2009/1595 Betänkandet Lag
om stöd och skydd för barn
och unga (SOU 2009:68)
R-2009/1596 Delbetänkandet
Återvändandedirektivet och
svensk rätt (SOU 2009:60)
R-2009/1599 Betänkandet
Utvärdering av buggning
och preventiva tvångsmedel
(SOU 2009:70)
R-2009/1614 Betänkandet
Skatteincitament för gåvor
till forskning och ideell verksamhet (SOU 2009:59)
R-2009/1638 Betänkandet
Moderniserade skatteregler
för ideell sektor
R-2009/1858 Departements-

promemorian Åtgärder mot
familjeseparation inom migrationsområdet (Ds 2009:39)
R-2009/1894 Europeiska kommissionens förslag till rådets
förordning om administrativt
samarbete och kampen mot
skatteundandragande i fråga
om mervärdesskatt (omarbetning)
R-2009/1902 Promemorian
Koncernavdrag i vissa fall m.m.
R-2009/1928 Propositionsutkastet Nya domförhetsregler
för en effektivare Europadomstol
R-2009/1952 Förslag om
förändringar i 29 kap. miljöbalken
R-2009/1954 Delbetänkandet Insyn och integritet i
brottsbekämpningen – några
frågor (SOU 2009:72)
R-2009/2054 Förslag till
föreskrifter och konsekvensutredning för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.

KONTRAKTSVÅRD
Kolmårdens Behandlingshem är ett
alternativ för dem som önskar få
kontraktsvård.
Sedan 1996 har vi behandlat spel och
köpberoende med goda resultat.
Vi kan stå tilltjänst med utredning
även vara behjälplig vid rättegångar.
Vi har avtal med Kriminalvården.

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

Kolmårdens Behandlingshem
www.kolmardenbehandling.se roger@kolmardenbehandling.se
011-39 82 55, 0708-16 08 14

ANNONSANSVARIG
Lars Falk, Falk Media AB, 08-766 01 40,
070-686 35 35, larsfalk@falkmedia.eu
GRAFISK FORM OCH LAYOUT
Tidningsmakarna AB
KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB
TRYCK
Växjö Offset
MANUS
Manusstopp nästa nummer: 12 januari. Sänds
till Tom Knutson (e-post eller postadress
ovan). Åsikter och förslag som framförs i
artiklar står helt för författarnas eller de
intervjuades räkning och behöver inte delas
av Sveriges advokatsamfund. Redaktionen
förbehåller sig rätten att stryka i längre
inlägg. För ej beställda artiklar och bilder tar
redaktionen inget ansvar.

www.hogia.se/advokat

ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. Delar av tidskriften publiceras även på internet.
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medge elektronisk publicering/lagring.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm

Norstedts
juridik
190x260

Sju av Sveriges tio
största advokatbyråer
använder Zeteo .
TM

Vill du också vara med?
Ring 08-598 192 80.
Hittar.
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Samlar.

Hinner.

www.nj.se
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