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Ledare Generalsekreteraren

Prins Zeid har gjort enorma
insatser för skydd av svaga grupper

”I was left feeling numb by the extent to which people can be 
made to suffer. The young women of Bunia, in the Democra-
tic Republic of the Congo, had survived the most gruesome 
wartime experiences – massacres, multiple rapes, disease 
and hunger – only to then find themselves tormented by the 
very people who were sent in to save them. It was clear these 
people had endured unabashed cruelty.”

”We condemn publicly the abuses committed by internatio-
nal peacekeeping personnel, abuses that include the crimes 
of rape, the trafficking of human beings and illicit narcotics, 
but we remain tight-lipped when it is our own peacekeepers 
who commit them.”

Zeid Ra‘ad al-Hussein

stockholm human rights award tilldelades förra året prins 
Zeid Ra‘ad al-Hussein för hans mycket stora insatser för 
att främja internationell rättvisa och stärka respekten för 
mänskliga rättigheter.

Prins Zeid har på goda grunder hyllats för sina insatser. 
Han har under åren tagit strid mot sexuellt och könsrela-
terat våld. Han har initierat och lett ett antal utredningar 
rörande misstänkta brott begångna av FN:s fredsbeva-
rande styrkor såsom våldtäkt, människohandel och illegal 
droghandel. Han har insisterat på nolltolerans för sådan 
brottslighet. Längre fram i detta nummer av tidningen 
finns en längre intervju med honom och en närmare 
beskrivning av priset och den högtidliga prisutdelningen i 
Berwaldhallen.

Vi som grundat priset, Advokatsamfundet, IBA och 
ILAC, var mycket stolta över att prins Zeid ville mottaga 
2015 års Stockholm Human Rights Award. Det är vi fortfa-
rande.

beslutet har dock kritiserats från vissa håll i svensk och 
internationell press. Bakgrunden till kritiken är att Anders 

Kompass, en svensk tjänsteman på Högkommissariens 
kontor i Genève, under en tid blev avstängd från sitt ar-
bete. Skälet var att han, under den tidigare högkommissa-
rien Navi Pillays mandatperiod, till Frankrike överlämnat 
en rapport om sexuella övergrepp mot barn i Centralafri-
kanska republiken. Övergreppen påstods vara begångna 
av franska soldater. Kompass överlämnade rapporten 
till franska diplomater i oredigerat skick och utan att ha 
försäkrat sig om att identiteten på offren och dem som 
avslöjat övergreppen skulle komma att skyddas, till förhin-
drande av att offren eller anmälarna utsattes för allvarlig 
fara. Kompass klagade på avstängningsbeslutet och vann, 
i huvudsak på formella grunder, framgång. Han återinsat-
tes i tjänst. I samband därmed tillsatte generalsekreterare 
Ban Ki-moon en oberoende utredning. Även prins Zeid 
påfordrade av FN:s Office of Internal Oversight Services 
(OIOS) en utredning om Kompass förehavanden, liksom 
av handläggningen av hans avstängning. I den av gene-
ralsekreteraren beställda rapporten som presenterades 
i december framförs berättigad kritik mot FN-systemets 
förmåga att effektivt hantera övergrepp mot mänskliga 
rättigheter. Kritik framförs också mot Kompass för att han 
inte tillräckligt försäkrat sig om hur informationen om 
offer och andra skulle skyddas. Detta senare förhållande 
har dock inte fått någon framträdande plats i medierap-
porteringen. Någon månad senare kom OIOS’ interna 
rapport. Enligt uppgift friade denna rapport Kompass från 
allvarligt tjänstefel.

Det har hävdats att om Kompass inte hade överlämnat 
rapporten under sommaren 2014 skulle fransmännen 
aldrig fått kännedom om övergreppen och därför ej heller 
kunnat lagföra förövarna. Fransmännen var dock redan 
informerade om övergreppen och innehållet i rapporten 
av den FN-tjänsteman som sammanställt uppgifterna. 
Påståendet att ingen annan hos Högkommissarien än 
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Kompass själv skulle ha velat medverka till att rapporten 
tillställdes fransmännen framstår som mycket osannolikt. 
Kompass dåvarande chef, högkommissarien Navi Pil-
lay, är känd för sin integritet och åtnjuter stor respekt. 
Hon har gjort betydelsefulla insatser på MR-området och 
mottog 2010 för detta Stockholm Human Rights Award. 
Bland hennes främsta framgångar märks hennes banbry-
tande arbete med att utveckla rättspraxis när det gäller 
att få våldtäkter bedömda som folkmord. Det var ett av 
skälen till att hon fick vårt pris. Hon hade givetvis velat bli 
informerad om illdåden i Centralafrikanska republiken. 
Om Kompass underlät att underrätta denna sin chef om 
de fasansfulla övergreppen av franska soldater reser detta 
många allvarliga frågor. Att därtill insinuera att Navi Pillay 
skulle ha velat medverka till att förövarna inte lagfördes 
saknar all trovärdighet. Det förefaller vara en närmast 
oförskämd insinuation mot den dåvarande högkommis-
sarien.

jag har fått frågan om hur Advokatsamfundet kunde ge 
priset till någon som inte ville medverka till att avslöja 
sexuella övergrepp på barn, några så unga som åtta år. 
Det skulle givetvis inte Advokatsamfundet, eller någon av 
de två övriga organisationer som instiftat priset, göra. Det 
saknas all anledning tro att prins Zeid medverkat till något 
som helst försök att dölja sanningen. Tvärtom. Jag avser 
inte att här närmare kommentera denna interna arbets-
rättsliga strid. Den saknar också relevans för de skäl på 
vilka beslutet togs att tilldela prins Zeid priset 2015.

Jag vill dock ta tillfället i akt att påminna om att prins 
Zeid är en utomordentligt värdig pristagare 2015. Förra 
året markerade tioårsjubileet av den så kallade Zeid-
rapporten från 2005. Efter anklagelser om att allvarliga 
övergrepp av FN:s fredsbevarande styrkor ägt rum utsågs 
prins Zeid 2004 till rådgivare åt FN:s generalsekreterare, 
Kofi Annan, när det gällde frågor om sexuellt utnyttjande 
och övergrepp begångna av FN-trupper. Prins Zeid pre-
senterade ett år senare en rapport som för första gången 
innehöll en omfattande och genomtänkt strategi i syfte att 
utrota sexuellt utnyttjande och övergrepp i FN:s freds-
bevarande operationer. Rapporten blev mycket positivt 
mottagen och hyllad av många. Kofi Annan uttryckte i 
brev till generalförsamlingen sin mycket stora uppskatt-
ning och uttalade att den skulle utgöra grundvalen för ett 
reformarbete som skulle leda till att sexuella övergrepp 
under FN-operationer aldrig skulle kunna förekomma. 
Under åren har också ett antal av förslagen genomförts. 
Bland annat har en särskild disciplinenhet skapats med 
uppdrag att bedriva utbildning och utöva tillsyn. Man har 
sett över avtalen mellan FN och de länder som skickar 
trupper. Utegångsförbud, civila uniformer och hotlines 
för att rapportera övergrepp har införts. Mer hade dock 
kunnat göras.

prins zeid efterträdde den 1 september 2014 Navi Pillay 
som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Han 
valdes enhälligt av FN:s generalförsamling till detta svåra 
uppdrag. Han var redan då en veteran i diplomatiska sam-
manhang. Han hade dessförinnan varit Jordaniens repre-
sentant i FN under många år och Jordaniens ambassadör 

i USA under tre år. Under 2014 var prins Zeid ordförande 
i säkerhetsrådet och ledde två sanktionskommittéer mot 
Kongo och Liberia. Hans erfarenheter av internationell 
rätt, internationell humanitär rätt, FN:s fredsbevarande 
verksamhet, fredsbyggande i länder som varit i konflikt, 
internationell utveckling och arbete för att hindra använ-
dandet av kärnvapen i terrorsyfte är enastående.

Prins Zeid var den som genomförde etablerandet av 
ICC-domstolen. Han ansvarade för rekryteringen av de 
18 domarna och utnämningen av den förste åklagaren. 
Han ledde vidare de komplicerade förhandlingarna i att 
definiera de olika beståndsdelarna i brotten mot mänsk-
ligheten och krigsbrott. Härutöver har prins Zeid innehaft 
haft ett stort antal andra angelägna uppdrag.

Prins Zeid har under åren aktivt deltagit i FN:s fredsar-
bete. Han verkade bland annat i före detta Jugoslavien un-
der två år. Han har bidragit till att dokumentera orsakerna 
till folkmordet i Srebrenica. FN:s generalsekreterare utsåg 
honom också 2012 till en av fem experter att ingå i gene-
ralsekreterarens ”Senior Advisory Group” med uppgift att 
ersätta länder som deltar i FN:s fredsbevarande styrkor.

Ett annat centralt område som prins Zeid engagerat sig 
i är jämlikhet och jämställdhet för kvinnor. Han var under 
fyra år ordförande i UNIFEM. Och fortsätter detta arbete 
i syfte att öka jämställdheten i OHCHR och andra interna-
tionella fora.

Dessa var några av huvudskälen för att tilldela prins 
Zeid priset.

det saknas all grund för påståendet att FN:s förutvarande 
och nuvarande högkommissarier skulle vilja söka dölja 
allvarliga brott begångna av franska soldater i Centralafri-
kanska republiken. Detta är i själva verket inte bara en 
djupt kränkande anklagelse. Den saknar all verklighetsför-
ankring. Varför i all världen skulle människor som helgat 
sina liv åt mänskliga rättigheter och rättvisa vilja motverka 
att övergreppen på barn stoppas och förövarna lagförs?

Kompassaffären är i allt väsentligt en personaladmi-
nistrativ fråga som inte bör tillåtas skymma sikten eller 
användas som osakligt tillhygge i diskussionen om prins 
Zeids stora förtjänster. Huruvida åtgärden att stänga av 
Kompass var proportionerlig eller inte är av underordnad 
betydelse i detta sammanhang.

Lyfter man blicken står en sak alldeles klar. Prins Zeid 
har i sitt viktiga arbete under en lång rad år gjort enorma 
insatser för skydd av svaga grupper inklusive barn som ut-
satts för övergrepp. Han har återkommande understrukit 
vikten av moraliskt mod för att kunna garantera skyddet 
för mänskliga värden som jämlikhet, rättvisa och respekt. 
För detta förtjänar han att hyllas!

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Varför i 
all värl-

den skulle 
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som helgat 
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liga rättig-
heter och 

rättvisa 
vilja mot-
verka att 

övergrep-
pen på 

barn stop-
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förövarna 
lagförs?” 
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Nyheter

Samfundet avstyrker 
förslag om passdatalag 
Advokatsamfundet avstyrker i 
sitt remissyttrande förslaget till 
en passdatalag (Ds 2015:44). 
Samfundet påpekar att förslaget 
inte tar hänsyn till att nuvarande 
regler i personuppgiftslagen 
snart ersätts av nya EU-regler. 
Förslaget tar inte heller hänsyn 
till att personuppgifter kan vara 
känsliga och att säkerhetsfrå-
gorna borde ha analyserats mer 
ingående.

Dessutom saknar förslaget en 
analys av hur informationsflö-
det mellan myndigheterna kan 
påverka personlig integritet och 
rättssäkerhet. 

Kraftig minskning 
av dödligt våld
Antalet offer för dödligt våld har 
minskat med en tredjedel sedan 
början av 1990-talet. Det visar 
en ny rapport från Brottsföre-
byggande rådet (Brå).

Under perioden 1990–1994 
blev i genomsitt 105 personer 
per år offer för dödligt våld i 
Sverige. Motsvarande siffra 
under åren 2010–2014 var 80 
personer per år. Det är främst 
de vanligaste typerna av dödligt 
våld som har minskat, det vill 
säga alkoholrelaterade fall av 
dödligt våld mellan män och våld 
mot kvinnor i nära relationer. 
En förklaring till minskningen av 
det dödliga våldet tycks, enligt 
rapporten, vara förändrade alko-
holvanor. 

Det dödliga våldet med skjut-
vapen mellan kriminella ökar 
däremot, särskilt i Skåne och 
Västra Götaland. En förklaring 
kan vara att vissa typer av orga-
niserad brottslighet har ökat. 

Färre anmälningar mot 
advokater under 2015
Disciplinnämnden avgjorde 
fler ärenden förra året tack 
vare extra arbetsinsatser.

Tack vare extra arbetsinsatser 
kunde Advokatsamfundets dis-
ciplinnämnd avgöra 26 procent 
fler ärenden 2015 än året före. 
Samtidigt fortsatte antalet disci-
plinanmälningar mot advokater 
att minska under 2015. Statis-
tiken över Advokatsamfundets 
disciplinärenden 2015 bekräftar 
att den långsiktiga trenden att 
anmälningarna blir färre, trots att 
antalet advokater växer kraftigt.

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd tog emot 538 anmäl-
ningar mot advokater under 
2015. Det är 17 färre än under 
2014 och motsvarar en minsk-
ning med 3 procent. Antalet 
disciplinanmälningar har sjunkit 
från 591 anmälningar år 2008. 
Advokatsamfundets styrelse tog 
också upp 37 disciplinärenden 
på eget initiativ 2015.

Totalt 780 ärenden behand-
lades inom disciplinnämnden 
under 2015. Det är 159 fler än 
året före – en ökning med 26 
procent. Att antalet behandlade 
ärenden ökade berodde på 
extra arbetsinsatser, inte på att 
antalet disciplinanmälningar 
skulle ha blivit fler. Tvärtom 
minskade alltså antalet anmäl-
ningar 2015 jämfört med 2014.

de flesta av ärendena, 576 ären-
den, avgjordes av någon av de 
tre prövningsavdelningar som 
finns inom disciplinnämnden. 
Prövningsavdelningarna hän-
sköt under året 135 ärenden för 
att avgöras av disciplinnämnden 
i dess helhet. Av de 204 ärenden 
som disciplinnämnden avgjorde 
i plenum ledde 128 ärenden till 
att advokaten fick en påföljd. I 
de flesta fall (96) blev påföljden 
för advokaten en erinran. Men 

18 advokater fick varningar 
och 14 advokater fick den näst 
strängaste påföljden, varning 
med straffavgift. Ingen advokat 
uteslöts ur Advokatsamfundet 
under 2015.

på längre sikt är trenden att 
disciplinanmälningarna blir 
färre, trots att Sveriges advokat-
kår växer kraftigt. År 2000 kom 
604 anmälningar in till disci-
plinnämnden, mot 538 anmäl-
ningar under 2015. Det innebär 
att antalet anmälningar under 
den tiden har minskat med 11 
procent, trots att advokaterna 
har blivit 62 procent fler – från 
3 535 advokater år 2000 till 
5 723 advokater år 2015.

Till det kommer en stor 
ökning av antalet biträdande 
jurister anställda hos advoka-
ter. De biträdande juristerna 
ska följa god advokatsed, men 
kan inte själva bli föremål för 
disciplinära påföljder. I stället 
är den advokat som är juristens 
principal ansvarig, och kan få 
en disciplinpåföljd på grund av 
brister i sin övervakningsplikt.

Kraven för inträde i Advo-
katsamfundet skärptes 2004 
genom att advokatexamen inför-
des. Kraven syftar till att säkra 
en etiskt och professionellt hög 
kvalitet inom advokatkåren. 
Sedan 2009 ställs också krav på 
att advokater måste genomgå 
professionell vidareutbildning 
minst 18 timmar per år.

– Att antalet disciplinanmäl-
ningar har minskat både relativt 
och i absoluta tal är sannolikt 
en följd av Advokatsamfundets 
höga inträdes- och vidareutbild-
ningskrav. Till detta kommer 
samfundets betydande satsning-
ar på etikfrågor genom att bland 
annat tillhandahålla omfattande 
gratiskurser i ämnet, säger 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg.

– Under 2016 intensifierar 
Advokatsamfundet sin proaktiva 
tillsyn över advokaterna och in-
för ytterligare ett kunskapsprov 
för behörighet att inträda i sam-
fundet. Syftet är att ytterligare 
höja kvaliteten och förstärka 
kunskapen om de etiska reg-
lerna, säger Anne Ramberg. FO
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På längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges 
advokatkår växer kraftigt.

Det är främst de vanligaste typerna av 
dödligt våld som har minskat.
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Prov i konstitutionell rätt införs i advokatexamen 

Så ska advokater använda
sociala medier etiskt

Alla examinander ska av- 
lägga skriftligt prov vid  
delkurs 3. 

Från och med vårterminen 2016 
införs ett skriftligt prov i konsti-
tutionell rätt i advokatexamen. 

Provet avläggs i anslutning till 
momentet konstitutionell rätt 
under delkurs 3. Ett syfte med 
det nya kravet är att under-
stryka vikten av goda kunskaper 
om konstitutionella frågor i 
advokatyrket.

För godkänd advokatexamen 
krävs i fortsättningen att man 
klarar både det skriftliga provet 
i konstitutionell rätt och den 
muntliga examination som 
redan nu avslutar advokatexa-
mensutbildningen.

Advokatsamfundet har antagit 
en policy för advokaters an-
vändning av sociala medier.

Syftet med policyn är att under-
lätta advokaters användning av 
sociala medier inom ramen för 
gällande rätt och advokatetiska 
regler genom att ställa upp ett 
antal handlingsprinciper.

Advokatsamfundet konstaterar 
att sociala medier är ett utmärkt 

verktyg i advokatverksamheten, 
och att de kan ge advokater bra 
möjligheter att marknadsföra 
sig, skapa debatt i rättspolitiska 
frågor och engagera sig i givande 
konversationer. Men utifrån de 
advokatetiska kärnvärden som 
en advokat måste förhålla sig till 
i sin verksamhet kan använd-
ningen av sociala medier också 
innebära problem. Olämplig 
användning av sociala medier 

riskerar även att skada advokat-
väsendets anseende.

Därför har Advokatsamfundet 
tagit fram en särskild policy för 
advokaters användning av so-
ciala medier. Policydokumentet 
utgår även från de principer för 
användning av sociala medier 
som International Bar Asso-
ciation (IBA) och Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden 
(CCBE) har antagit.

Nyheter
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Färre anmälningar mot 
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Sociala medier kan både hjälpa och stjälpa användaren.

JO-kritik mot 
kriminalvården
I mars 2015 besökte JO anstal-
ten Saltvik i Härnösand. Vid be-
söket uppmärksammades att tre 
intagna var placerade i avskild-
het. En av de tre intagna (XX) 
berättade för JO att han hade 
isolerats därför att det fanns en 
oro för att en medintagen skulle 
påverka honom i religiöst radikal 
riktning. Den intagne ansåg själv 
att det var märkligt att han hade 
placerats på samma avdelning 
som en annan intagen som han 
inte fick träffa.

Den andre intagne (YY) 
berättade för JO att han hade 
placerats i avskildhet för att inte 
påverka XX.

En tredje intagen (ZZ) uppgav 
att han hade varit avskild på 
egen begäran, men ville återgå i 
gemenskap. 

Gemensamt för fallen är att 
Kriminalvården åberopar av-
skildhet på grund av den intag-
nes agerande. Men enligt JO står 
inte skälen till avskildhetsplace-
ringen av XX och YY att finna i 
de intagnas agerande.

Det egentliga skälet till av-
skildhetsplaceringen av XX och 
YY var, enligt JO, platsbrist. JO 
konstaterar även att det har fun-
nits brister i hanteringen av ZZ. 
”Att kriminalvården har svårt att 
planera sin verksamhet får enligt 
min mening inte på ett sådant 
sätt läggas till grund för ett be-
slut om avskildhetsplacering” , 
skriver chefs-JO Elisabet Fura.

Hon skriver vidare: ”Enligt min 
mening måste Kriminalvården 
organisera verksamheten så att 
även intagna som är i behov av 
placering på skyddsavdelning 
i högsta säkerhetsklassen kan 
vistas i gemensamhet.”

Chefs-JO Elisabet Fura riktar kritik mot 
kriminalvården.
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Advokatsamfundets fadderprojekt
för ensamkommande barn 

”Risk att de som ska 
utvisas går under jorden” 
Advokatsamfundet har yttrat sig 
över promemorian ”Ändring av 
bestämmelserna om rätt till bi-
stånd i lagen om mottagande av 
asylsökande med flera”.

Advokatsamfundet delar upp-
fattningen i promemorian att det 
är viktigt att personer som har 
fått lagakraftvunna utvisnings-
beslut lämnar landet. Samtidigt 
är samfundet tveksamt till de 
föreslagna lagändringarna, och 
anser att frågan är bristfälligt 
utredd samt konsekvenserna av 
ändringsförslagen inte tillräckligt 
analyserade. För utlänningar som 
har ett beslut om tidsfrist för fri-
villig utresa ska rätten till bistånd 
upphöra när tidsfristen löper ut. 
Undantag från huvudregeln ska 
endast kunna göras om det är up-
penbart oskäligt att låta rätten till 
bistånd upphöra. Advokatsam-
fundet anser att undantaget är för 
snävt formulerat och hänvisar till 
att det är mer regel än undantag 
för flera ländergrupper att hem-
landets myndigheter har långa 
handläggningstider för utfär-
dande av resehandlingar. ”Dessa 
handläggningstider är ofta längre 
än den tidsfrist för frivillig utresa, 
som anges i utvisningsbesluten. 
Detta är inte något som den 
asylsökande bör lastas för. Med 
den snäva formulering som finns i 
förslaget riskerar denna grupp att 
inte omfattas av det föreslagna 
undantaget”, skriver Advokat-
samfundet. 

I promemorians konsekvensan-
alys anges att förslaget om änd-
rade bestämmelser för rätt till bi-
stånd innebär att fler som har fått 
lagakraftvunna utvisningsbeslut 
kommer att lämna Sverige frivil-
ligt. Advokatsamfundet är tvek-
samt till slutsatsen och pekar på 
att det redan i dag är möjligt att 
sätta ner dagersättningen. ”Det 
finns dock ingenting som tyder 
på att en nedsatt dagersättning 
inneburit ytterligare incitament 
att lämna landet. Promemorians 
förslag riskerar att innebära att 
fler människor går under jorden, 
i stället för som i dag att myndig-
heterna vet var personerna bor 
någonstans”, skriver samfundet i 
remissyttrandet.

Advokatsamfundet har tagit 
emot över 170 anmälningar 
från advokater och biträdande 
jurister runt om i landet som 
visat intresse för att delta i 
”Fadderprojektet för ensam-
kommande flyktingbarn och 
ungdomar”. 

Det var med anledning av den 
ökande flyktingtillströmningen 
till Sverige som Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg i september förra året 
skickade ut ett upprop till alla 
advokater och biträdande juris-
ter att ställa upp och engagera 
sig som faddrar för ensamkom-
mande flyktingbarn.

Tanken med uppropet är att 
advokater och biträdande juris-
ter med sina speciella kunskaper 
och erfarenheter ska kunna hjäl-
pa barnen att etablera tillitsfulla 
relationer med vuxna och andra 
barn i det svenska samhället. 

De första fadderparen har nu 
matchats ihop i Stockholm, Upp-
sala och Alingsås. Matchningen 

mellan faddrar och ungdomar 
sker geografiskt men även med 
hänsyn till intressen och önske-
mål. En pojke som är intresse-
rad av simning har till exempel 
blivit matchad med en advokat 
som har varit elitsimmare och 
en fotbollsintresserad pojke har 
fått en fotbollsintresserad biträ-
dande jurist som fadder. 

advokatsamfundets kansli 
arbetar för närvarande aktivt 
med att informera kommuner, 
skolor, boenden och andra som 
arbetar med ensamkommande 
barn runtom i landet om fadder-
projektet. Projektet har bemötts 
positivt av både offentliga och 
privata aktörer.

De kommunala boendena i 
Stockholm har efterfrågat att 
Advokatsamfundet håller tema-
kvällar om aktuella juridiska 
frågor som berör ungdomarna. 
En temakväll om familjeåterför-
ening anordnades på ett boende 
i Stockholm den 17 december 
2015. Till temakvällen inbjöds 

ensamkommande barn från 
Eritrea från olika boenden i 
Stockholm. En advokat höll ett 
föredrag om utmaningarna gäl-
lande familjeåterförening från 
Eritrea och svarade på frågor. 
Föredraget uppskattades av 
såväl barnen som personalen 
på boendet och fler temakvällar 
ska planeras in under 2016 för 
att nå barn från bland annat So-
malia, Afghanistan och Syrien. 

I Lund har ett antal advokater 
besökt en högstadieskola som 
har många nyanlända ensam-
kommande ungdomar och 
berättat om sig själva och 
fadderprojektet. Efter mötet 
gjordes en matchning och fler 
är på gång. På Gotland har en 
advokat börjat övningsköra med 
ungdomar på ett boende.

Fadderprojektet är en långsik-
tig satsning. 

den som vill engagera sig kan 
kontakta advokat Lisa af Burén. 
Lisa.af.Buren@advokatsamfun-
det.se FO
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I  Advokaten nr 8 2015 berättades om Fadi Almir, ett av alla ensamkommande flyktingbarn i Sverige.
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”Nödvändigt att unga misstänktas 
rätt till försvar förbättras”
Advokatsamfundet tillstyr-
ker riksåklagarens förslag till 
ändringar för att förbättra unga 
misstänktas rätt till försvarare.

Advokatsamfundet delar de 
synpunkter riksåklagaren har 
framfört i sin skrivelse till Justi-
tiedepartementet, om att reger-
ingen så snart som möjligt bör 

vidta åtgärder för att säkerställa 
misstänktas rätt till försvarare 
utanför kontorstid genom dom-
stolsförordnande. Det framgår 
av ett remissyttrande från den 
23 december 2015.

I yttrandet skriver samfundet 
vidare att den utökade rätten till 
försvarare sammantaget med 
utökade möjligheter att utanför 

kontorstid utse försvarare är 
absolut nödvändig för att unga 
brottsmisstänktas rättssäkerhet 
och grundläggande rättsstatliga 
principer ska kunna upprätt-
hållas. Och för att Sverige ska 
kunna leva upp till sina interna-
tionella åtaganden, bland annat 
enligt Europakonventionen och 
barnkonventionen.

Intagnas möjlighet att se 
dagsljus bör utredas
Justiteombudsmannen (JO) 
anser att Kriminalvården bör 
utreda om intagna på häkten och 
anstalter kan se ut genom fönst-
ren i sina bostadsrum och om de 
kan reglera ljusinflödet. 

Under hösten 2014 inspek-
terade JO häktena i Jönköping 
och Trelleborg. I samband med 
inspektionen noterades att föns-
terpersiennerna i vissa bostads-
rum var konstant neddragna och 
skevade. De intagna kunde där-
med inte se ut genom fönstren.

Det bör enligt JO betecknas 
som en grundläggande rättighe-
ter för en intagen att kunna se ut 
genom fönstren i sitt bostads-
rum och att på egen hand kunna 
reglera ljusinflödet.

De nämnda rättigheterna får 
begränsas om Kriminalvården 
bedömer att det på grund av 
ordnings- eller säkerhetsskäl är 
nödvändigt i det enskilda fallet. 
”Om den intagna är hänvisad 
till att vistas i en miljö där rät-
tigheterna är begränsade måste 
Kriminalvården vidta åtgärder 
för att minska de negativa kon-
sekvenserna av begränsningarna 
och se till att vistelsen i sådana 
miljöer blir så kort som möjligt”, 
skriver Justitieombudsmannen i 
beslutet.

JO anser att Kriminalvården bör 
göra en fullständig genomgång 
av samtliga häkten och anstalter 
i landet för att säkerställa att de 
intagna kan se ut genom fönstren 
i sina bostadsrum och reglera 
ljusinflödet på egen hand. I beslu-
tet skriver JO att genomgången 
bör vara färdig under 2016. Där-
efter bör Kriminalvården återrap-
portera till JO hur situationen ser 
ut och vilka eventuella åtgärder 
som myndigheten har vidtagit el-
ler planerar att vidta.

Rättelse av citering
På omslaget till förra numret 
av Advokaten tillskrevs Anders 
Ygeman ett citat felaktigt. Den 
som skulle citeras var, vilket 
framgick i den aktuella artikeln, 
Lars Werström. Citatet löd: ”En 
strafflagstiftning markerar också 
mot företeelser som samhället 
tar avstånd från.”

RÅ: Försvarare måste kunna 
utses även utanför kontorstid
Riksåklagaren Anders Perklev 
begär att regeringen vidtar 
åtgärder för att offentliga 
försvarare ska kunna utses 
efter kontorstid. Det är i dag 
endast möjligt i begränsad 
omfattning.

I en skrivelse till regeringen kon-
staterar riksåklagaren att det ofta 
inte är möjligt att utse en för-
svarare till misstänkta som blir 
frihetsberövade under kvällar, 
nätter och helger. Det kan leda 
till att utredningen blir fördröjd, 

eftersom en försvarare i allmän-
het ska vara närvarande vid det 
första förhöret. Konsekvensen 
kan bli att misstänkta är frihets-
berövade längre tid än nödvän-
digt, vilket Anders Perklev tycker 
är mycket bekymmersamt.
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Riksåklagaren och Advokatsamfundet är ense om förslaget att förbättra unga misstänktas rätt till försvarare.
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Lagrådet kritiserar två
regeringsförslag hårt
Lagrådet riktar exceptionellt 
skarp kritik mot regeringens 
förslag om brostängning, ID-
kontroller och terroristresor i 
två yttranden över lagrådsre-
misser. 

Det ena yttrandet gäller re-
geringens förslag om särskilda 
åtgärder vid allvarlig fara för 
den allmänna ordningen eller 
den inre säkerheten i landet. 
Enligt förslaget skulle reger-
ingen få befogenhet att införa 
krav på identitetskontroller vid 
resor med allmänna färdmedel 
till Sverige och att stänga vägar 
och andra leder för motortrafik 
som förbinder Sverige med ett 
annat land. 

I yttrandet skriver Lagrådet 
att det finner att det remitterade 
lagförslaget bygger på ett otill-
fredsställande beredningsunder-
lag, och att detta är synnerligen 
allvarligt eftersom saken gäller 
ett förslag till undantagstill-
ståndsliknande lagstiftning. En 
så ingripande lagstiftning bör 
införas först efter en ordentlig 
utredning med beaktande av 
grundläggande rättsstatsprinci-
per, skriver Lagrådet. 

Också Justitiekanslern är 
kritisk mot förslaget och skriver 
i sitt remissyttrande att det är 
tveksamt om en sådan begräns-
ning av möjligheten att söka asyl 
i Sverige, som skulle bli en kon-
sekvens av den föreslagna regle-
ringen, är förenlig med Sveriges 
internationella åtaganden. 

advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson skrev om 
lagförslaget på Twitter: ”Om 
regeringen driver igenom detta 
trots kritiken har vi en rättsstat i 
förfall. Och en regering i panik.”

Den 8 december meddelade 
regeringen att den avser att 
inte lägga fram förslaget om 

att stänga vägar och andra 
trafikförbindelser. Men reger-
ingen står fast vid förslaget om 
identitetskontroller på allmänna 
färdmedel, som Lagrådet också 
kritiserade skarpt.

Det andra yttrandet från 
Lagrådet gäller regeringens 
förslag om att kriminalisera 
resor i terrorismsyfte. Lagrådet 
noterar att det kan ifrågasät-
tas om förslagen är förenliga 
med den försiktighet som bör 
gälla vid kriminalisering. Men 
mot bakgrund av att förslagen 
bygger på en resolution av FN:s 
säkerhetsråd och en rekommen-
dation från den mellanstatliga 
organisationen Financial Action 
Task Force finner Lagrådet inte 
skäl att motsätta sig förslagen.

Lagrådet noterar i sitt 
yttrande att förslaget om att 
kriminalisera bland annat in-
samling av pengar till personer 
eller organisationer som begår 
allvarlig brottslighet innebär 

en långtgående kriminalise-
ring som i praktiken träffar en 
mängd vardagliga handlingar, 
även handlingar som kan anses 
motiverade av humanitära skäl, 
och nämner som exempel att 
bestämmelsen kan komma att 
omfatta pengar som invandrare 
i Sverige skickar till fattiga släk-
tingar i det forna hemlandet.

bengt ivarsson noterade att 
Lagrådets kritik mot förslaget 
om terrorismresor till mycket 
stor del överensstämmer med 
den kritik som Advokatsamfun-
det tidigare har framfört.

”Förslaget innebär en syn-
nerligen omfattande krimina-
lisering av transaktioner som, 
normalt sett, betraktas som helt 
naturliga och till och med väl-
lovliga. Det handlar om allt från 
gåvor mellan anhöriga till bidrag 
till humanitära projekt”, skrev 
Advokatsamfundet i sitt remiss-
yttrande den 22 september.  MA FO
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Förslaget innebär, enligt Advokatsamfundet, en synnerligen omfattande krimina-
lisering av transaktioner, allt från gåvor mellan anhöriga till bidrag till humanitära 
projekt.

Antalet anmälda 
brott ökar
Förra året anmäldes drygt 1,5 
miljoner brott. Det är en ökning 
med 4 procent jämfört med 
2014, visar preliminär statistik 
från Brottförebyggande rådet 
(Brå).

Den brottstyp där antalet an-
mälningar ökade mest till antalet 
var datorbedrägerier – 24 300 
eller 57 procent fler sådana brott 
anmäldes 2015 jämfört med fö-
regående år. På andra och tredje 
plats kom övrigt klotter samt 
klotter mot kollektivtrafiken där 
antalet anmälningar ökade med 
22 700 respektive 18 600.

Den enskilda brottstyp som 
minskade mest i antal mellan 
2014 och 2015 var cykelstöld, 
där antalet anmälningar sjönk 
med 4 600, eller 6 procent.

Under 2015 anmäldes 257 000 
brott mot person, vilket är oför-
ändrat jämfört med föregående 
år. De anmälda misshandels-
brotten ökade dock med 2 pro-
cent till 84 600 brott. Antalet 
anmälda misshandelsbrott mot 
barn 0–17 år ökade med hela 10 
procent mellan 2014 och 2015.

Möte om domstolslistorna 
med tingsrättslagmän 
Advokatsamfundet har bjudit in 
lagmännen vid Stockholms, Sol-
na, Södertörns, Attunda, Nacka 
och Uppsala tingsrätter till ett 
möte om de uppdragslistor för 
domstolsförordnanden, som Ad-
vokatsamfundet tillhandahåller 
domstolorna från och med 2015, 
och hur de används. Mötet med 
information och diskussion om 
domstolslistorna ägde rum den 
19 januari och var en följd av den 
kritik som riktats mot listorna 
från advokater. Mer information 
kommer att lämnas framöver.

Allt vanligare med datorbedrägerier.
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Hållbarhetsarbetet angår både 
klienterna och advokatbyrån
Arbetet med hållbarhetsfrågor 
är viktigt både för kvalitativ 
rådgivning och för rekrytering 
av de bästa juristerna. 

Vid lunchseminariet med 
Advokat i framtiden och Hildary 
den 7 december berättade Parul 
Sharma, head of CSR complian-
ce på Advokatfirman Vinge, och 
Emma Ihre, head of sustainabi-
lity på Mannheimer Swartling, 
om sitt arbete som hållbarhets-
chefer på två av Sveriges största 
advokatbyråer. Båda har lång 
erfarenhet av arbete med CSR-
frågor.

De ingår i Advokatsamfundets 
arbetsgrupp med uppdrag att 
ta fram svenska riktlinjer för 
advokatverksamhet utifrån 
internationella normer om 
företags ansvar och mänskliga 
rättigheter.

Parul Sharma menar att 
hållbarhetsfrågorna – mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljörätt 
och anti-korruptionsarbete – är 
av bärande vikt både internt och 
externt för en advokatbyrå. 

– Det är utdaterat att tala om 
varför de ska ingå i en byrås 
rådgivning och genomsyra by-
rån internt. Ett proaktivt internt 
mångfaldsarbete är centralt på 
en byrå, eftersom det är mång-
falden som driver ett balanserat 
hållbarhetsarbete, säger hon.

emma ihre menar att advokatby-
rån och advokatbranschen är en 
aktör i samhället med makt och 
inflytande. Med det följer ett an-
svar att arbeta med hållbarhet. 

Det handlar om att i rådgiv-
ningen hjälpa klienter att förstå 
och hantera risker kopplade 
till hållbarhet, så att de får in 
de frågorna i sin affärsjuridik, 

och att byrån själv agerar på ett 
ansvarsfullt och hållbart sätt.

– Vi ser tydligt att våra kli-
enter efterfrågar en ny typ av 
rådgivning och har nya behov 
i dag.  De har förväntningar på 
sig att hantera korruptionsrisker 
och mänskliga rättigheter, och 
måste få in det i sin affär. 

Parul Sharma understryker 
att det är viktigt för advokatby-
rån att i sin rådgivning belysa 
de risker som bolag utsätter sig 
för med en enkel tilltro till sin 
uppförandekod.

– Svenska bolag agerar för 
det mesta inte förrän medierna 
har uppdagat oegentligheter 
och granskat leverantörsledet. 
Uppföljnings- och efterlevnads-
strukturer utifrån sociala och 
miljömässiga hänsyn är fortfa-
rande en av de stora utmaning-
arna för svenskt näringsliv med 
leverantörer i högriskländer, 
säger hon.

Den kommande redovisnings-
lagstiftningen för så kallade 
icke-finansiella aspekter, som 

gäller 2 000 svenska företag 
från nästa år, kräver en beskriv-
ning av den uppförandekod som 
bolaget följer och hur företaget 
granskar sina leverantörer. En 
sådan granskning kräver inte 
bara expertis inom ämnen som 
mänskliga rättigheter, anti-kor-
ruption, arbetsrätt och miljö – 
utan också en ordentlig juridisk 
satsning.

– Det är viktigt att ha en kart-
läggning och riskprioritering 
av sina leverantörer, inklusive 
underleverantörer, i länder som 
exempelvis Indien och Kina, 
säger Parul Sharma. 

en annan aspekt är rekryte-
ringen till byrån. Personer som 
läser juridik är ofta engagerade 
i samhället och i moralisk-etiska 
frågor. För att attrahera och 
behålla de bästa juristerna och 
medarbetarna är det viktigt att 
advokatbyrån följer med tiden.

– Att vi driver den här utveck-
lingen är ett sätt att attrahera de 
bästa medarbetarna och få dem 

att stanna, trivas och utvecklas i 
sin profession, säger Emma Ihre.

En viktig fråga för advokat-
byrån är mångfaldsfrågan, där 
jämställdhet är en del.

– Vi uppmuntrar personer att 
läsa juridik, så att mångfalden 
på juristutbildningen ökar, och 
vi försöker öka mångfalden på 
byrån. Men det är viktigt att det 
inte bara blir ”politiskt korrekt”, 
för att det ska se bra ut – att vi 
rekryterar från en bredare bas 
och får in större mångfald ska 
vara värdeskapande. Om någon 
kommer in som talar persiska, 
ska vi självklart ta till vara den 
kompetensen i vår rådgivning 
till klienter. Annars blir det inte 
värdeskapande för byrån och 
heller inte utvecklande för våra 
anställda, säger Emma Ihre.

– Vi arbetar mycket med att 
försöka öka andelen kvinnliga 
delägare. Det finns ingen fråga 
kring hållbarhet vi diskuterar 
och arbetar så mycket med in-
ternt som den, förklarar Emma 
Ihre. MAFO
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Både Emma Ihre och Parul Sharma har lång erfarenhet av arbete med CSR-frågor.

ADVOKAT I FRAMTIDEN/HILDARY:
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Dom mot advokat stred 
mot Europakonventionen
Dom för förtal av en domare 
inskränkte yttrandefriheten 
oproportionerligt.

I en dom finner Europadomsto-
len att Spanien bröt mot Euro-
pakonventionens artikel 10 om 
skydd för yttrandefriheten när 
en advokat dömdes till böter 
och villkorligt fängelsestraff för 
förtal av en domare.

Den spanske advokaten 
Rodriguez Ravelo företrädde ett 
bolag i en tvist om äganderät-
ten till en fastighet. I en inlaga 
till en domare, där han begärde 
ändring av en annan domares 
beslut i målet, skrev advokaten 
att den domarens beskrivning 
av fakta i beslutet inte stämde 
med verkligheten. Han skrev 
också att domaren hade betett 
sig klandervärt genom att hon 
medvetet hade förvanskat 
verkligheten, inte hade tvekat 
att ljuga och hade avgivit en san-

ningslös rapport med falska och 
illasinnade uppgifter.

Advokaten dömdes för förtal 
av domaren till böter med 30 
euro per dag under nio måna-
der och villkorligt fängelsestraff 
vid utebliven betalning.

Europadomstolen fann att 
Spanien hade brutit mot artikel 
10 i Europakonventionen. Enligt 
domstolen var advokatens 
yttrande visserligen allvarliga 
och ohövliga, men 
de hade uttryckts 
skriftligen och bara 
den andre doma-
ren och parterna 
hade känt till dem. 
Yttrandena hade 
gällt domarens 
sätt att handlägga målet och 
hade avgivits i syfte att försvara 
advokatens klients intressen, 
vilka domstolen konstaterar att 
det är advokatens plikt att ta till 
vara nitiskt.

Europadomstolen menade att 
brottmålsdomen mot advo-
katen kunde ha en ”avskräck-
ande verkan” på advokater 
som anlitas för att försvara sina 
klienters intressen. De spanska 
brottmålsdomstolarna hade 
misslyckats med att balansera 
behovet att upprätthålla dom-
stolsväsendets auktoritet och 
behovet av att skydda yttrande-
friheten. Domen mot advokaten 

var inte propor-
tionell mot det 
legitima mål som 
skulle uppnås, och 
därmed var den 
inte nödvändig i 
ett demokratiskt 
samhälle.

spanien dömdes att betala 8 100 
euro i skadestånd till advoka-
ten. Två av domarna i Euro-
padomstolen hade avvikande 
meningar.  MA

Europadomstolen menade att brottmålsdomen mot advokaten kunde ha en ”avskräckande verkan” på advokater som anlitas för 
att försvara sina klienters intressen.

LÄS MER

l Europadomstolens 
dom den 12 januari 2016 
i målet Rodriguez Ravelo 
mot Spanien (ansökan nr 
48074/10) (franska)

IBA-app ska 
dokumentera 
människorätts-
brott till havs
Den engelska människorätts-
organisationen Human Rights 
at Sea har lanserat en satsning 
på att använda appen ”Eye 
Witness to Atrocities” för att 
dokumentera övergrepp mot 
de mänskliga rättigheterna till 
havs.

Appen, som har utvecklats av 
den internationella advokat-
organisationen International 
Bar Association (IBA), gör det 
möjlighet för människor som 
arbetar i maritima miljöer att 
använda mobiltelefoner och 
läsplattor för att dokumentera  
brott som mord, väpnat rån, 
människosmuggling, sjöröveri 
och narkotikasmuggling på ett 
sätt som säkerställer att bilderna 
kan användas som bevis i rätten.

Kameraappen Eye Witness to 
Atrocities sparar metadata om 
när och var bilder och film är 
tagna, och laddar upp materia-
let till en särskild databas där 
det kan verifieras att uppgif-
terna inte har redigerats eller 
manipulerats, så att de ska vara 
hållbara som bevis i brottsutred-
ningar och rättegångar.

IBA:s Eye Witness-projekt syf-
tar till att ställa dem som begår 
övergrepp mot de mänskliga rät-
tigheterna inför rätta genom att 
tillhandahålla ett verktyg som 
gör det möjligt att dokumentera 
övergrepp i bild på ett verifier-
bart sätt. 

Material som sänds in med appen är 
tillgängligt bara för en grupp juridiska 
experter.
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Världen

Dom mot advokat stred 
mot Europakonventionen

Dataskyddsreform ska ge 
enskilda större rättigheter

EU-kommissionen, Eu-
roparådet och EU:s mi-
nisterråd har enats om 

innehållet i en ny EU-förordning 
om dataskydd. 

Den 15 december kom de tre 
EU-institutionerna överens om 
innehållet i en ny dataskyddslag-
stiftning som blir gemensam för 
hela Europa. 

Reformen består av två instru-
ment. 

”Den allmänna uppgifts-
skyddsförordningen” ska göra 
det möjligt för människor att få 
bättre kontroll över sina person-
uppgifter.

Den nya förordningen innebär 
bland annat att nya krav ställs  
på bolag som samlar in person-
uppgifter och att enskilda får 
större rättigheter, skriver Data-
inspektionen i ett pressmed-
delande.

Förordningen beräknas vara 
formellt antagen i april/maj 
2016. Två år senare ska den 
träda i kraft och ersätta den 
svenska personuppgiftslagen.

Det andra instrumentet i re-
formen, ”Direktivet om uppgifts-
skydd för polisen och straffrätts-
liga sektorn”, ska säkerställa att 
uppgifter om brottsoffer, vittnen 
och brottsmisstänkta skyddas 
på vederbörligt sätt vid brotts-
utredningar och i samband med 
brottsbekämpade åtgärder. Di-
rektivet blir inte direkt gällande 
lag utan ska införas i respektive 
lands nationella lagstiftning, vil-
ket ska vara klart tre år efter att 
det formellt antas.

Advokatsamfundet har i två 
remissyttranden uttryckt kritik 
mot reformen, bland annat mot 
opåkallade inskränkningar i ad-
vokaters tystnadsplikt.

Nytt nyhetsbrev 
från CCBE
Rådet för de europeiska 
 advokatsamfunden (CCBE) 
 publicerade i början av decem-
ber ett nyhetsbrev, där bland 
 annat kondoleanser till de an-
höriga för offren för terrordåden 
i Paris den 13 november fram-
fördes.

”Sverige och EU har ett ansvar att inte 
blunda för utvecklingen i Turkiet”

Kurdisk advokatordförande 
mördades i Turkiet

Advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson och 
juristen Evin Cetin beklagar 
i ett debattinlägg i Svenska 
Dagbladet att EU har träffat 
en överenskommelse med Tur-
kiet om flyktingströmmarna 
från Syrien – utan att ställa 
krav på att mänskliga rättig-
heter respekteras i Turkiet.

Bengt Ivarsson och Evin Cetin 
fördömer det brutala mordet på 
den turkiska advokaten Tahir 
Elçi i slutet på november. Tahir 
Elçi var ordförande i advokat-
samfundet i staden Diyarbakır 
och människorättsjurist som 
bland annat arbetade för att 

fredsförhandlingarna mellan 
kurdiska PKK och den turkiska 
regeringen skulle återupptas.

Samma dag som Tahir Elçi 
mördades greps chef-
redaktören för Turkiets 
äldsta tidning Cumhuri-
yet, Can Dündar, och en 
av tidningens reportrar. 
Journalisterna ska nu 
ställas inför rätta för 
att ha rapporterat om 
turkiska vapenleveran-
ser till kriget i Syrien, 
skriver Ivarsson och 
Cetin.

”Sverige och EU har ett tydligt 
ansvar att inte kompromissa 
bort eller blunda för den mycket 

allvarliga utvecklingen i Turkiet 
där grundläggande mänskliga 
rättigheter som yttrande- och 
pressfriheten är hotade. Det är 

ett hot mot demokratin 
om advokater, MR-akti-
vister och journalister 
inte får utföra sitt yrke 
utan risk för repressa-
lier. Det är därför ytterst 
beklagligt att EU träffat 
en överenskommelse 
med Turkiet angående 
flyktingströmmarna 
från Syrien utan att 

ställa krav på att mänskliga 
rättigheter respekteras även i 
Turkiet”, skriver Ivarsson och 
Cetin.

Den kurdiske advokaten och 
människorättsaktivisten Tahir 
Elçi, ordförande i Diyarbakırs 
advokatsamfund, sköts till 
döds den 28 november på öp-
pen gata i Diyarbakır.

Tahir Elçi mördades av oidenti-
fierade gärningsmän omedelbart 
efter att han hade gjort ett utta-
lande till pressen utanför Schejk 
Matar-moskén i Diyarbakır, 
där han krävde ett stopp för 
väpnade konflikter och polis-
operationer i bostadsområden.

Tahir Elçi gjorde uttalandet 
intill den ”fyrbenta minare-
ten” vid Schejk Matar-moskén 
i stadsdelen Sur, som hade 
skadats av automateld vid en 
sammanstötning mellan polis 
och beväpnade grupper några 
dagar tidigare.

sveriges advokatsamfunds 
generalsekreterare Anne Ram-
berg säger i en kommentar:

– Att en advokat och en ord-
förande för advokater i Turkiet 
kallblodigt skjuts ner på öppen 
gata i samband med en fredlig 
demonstration i rättsstatens 
intresse är skakande. Hans brott 
var att kritisera terrorlagarna. 

Något som alla advokater i och 
utanför Turkiet bör göra.

Sveriges advokatsamfund 
har sänt kondoleansbrev till 
Diyarbakırs advokatsamfund 
och till De turkiska advokatsam-
fundens förbund. MA

Bengt Ivarsson.

En man hyllar Tahir Elçi i samband med begravningen den 29 november. 

FO
TO

: T
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Reportage Stockholm Human Rights Award 2015

Årets Stockholm Human Rights Award, det sjunde i ordningen, överlämnades 
av kung Carl Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen 
tilldelades i år FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra‘ad al-
Hussein.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH KAMILLA KVARNTORP FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

domstolarna, advokatkåren och uni-
versiteten. Sveriges advokatsamfunds 
generalsekreterare Anne Ramberg 

hälsade alla välkomna till prisceremo-
nin. I sin presentation av pristagaren 
nämnde hon bland annat Zeid Ra‘ad 
al-Husseins insatser för att etablera 
internationella brottmålsdomstolen, 
ICC, och sätta den i funktion, hans 
insatser för kvinnors rättigheter och 
hans epokgörande FN-rapport från 
2005 om övergrepp av FN:s fredsbe-
varande trupper, den så kallade Zeid-
rapporten.Vid ceremonin hade mer än 

1 000 personer samlats, från 
bland annat diplomatkåren, 

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog emot       Stockholm Human Rights Award
Pristagaren Zeid Ra‘ad al-Hussein med sin familj och sin kusin ambassadör Gustaf Lind samt det svenska kunga-
paret och Advokatsamfundets ordförande och generalsekreterare.

Över 1 000 gäster kom till prisceremonin i Berwaldhallen.

Reportage Stockholm Human Rights Award 2015
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– Prins Zeid är FN:s första högkom-
missarie som kommer från Mellan-
östern och Nordafrika. Hans långa 
engagemang i att försvara mänskliga 
rättigheter och hans stora erfarenhet 
leder förhoppningsvis till förbättringar 
och hopp för dem som lider i dag – inte 
minst i arabvärlden. När spänningarna 
ökar i många delar av världen är utma-
ningarna i att hantera orättvisor och 
kränkningar av mänskliga rättigheter 

enorma. Vi är mycket hedrade över att 
prinsen har accepterat att motta årets 
utmärkelse. Vi är övertygade om att 
prinsen kommer att möta de uppen-
bara utmaningarna med integritet och 
medkänsla och önskar prinsen lycka 
till i prinsens svåra och mycket viktiga 
arbete, sa Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg under 
prisceremonin.

Zeid Ra‘ad al-Hussein tackade för 

priset, och sa att han var djupt hedrad 
å hela FN:s högkommissariats och 
dess personals vägnar. Han hänvisade 
särskilt till Sveriges ”urbergsfasta” re-
spekt för de mänskliga rättigheterna 
och framhöll Sveriges betydelse för 
FN alltsedan det bildades.

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog också ut-
gångspunkt i dagens världspolitiska 
läge, särskilt flyktingsituationen på 
olika håll i världen. n » 

Zeid Ra‘ad al-Hussein tog emot       Stockholm Human Rights Award

Reportage Stockholm Human Rights Award 2015

FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, 
Zeid Ra‘ad al-Hussein, 

tog emot Stockholm 
Human Rights Award ur 
kung Carl Gustafs hand.
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» 
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» 

”Mänskliga rättigheter är 
inte en lyx för goda tider”
Årets SHRA-pristagare prins Zeid Ra‘ad al-Hussein, FN:s högkommissarie för 
de mänskliga rättigheterna, tecknar en mörk bild av världsläget präglat av isla-
mistiskt terrorvåld och det globala klimathotet. Trots de svåra utmaningarna 
världen står inför ser prins Zeid optimistiskt på mänsklighetens möjligheter 
att vända utvecklingen. 

TEXT: TOM KNUTSON FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

P rins Zeid gör en bländande 
entré när han anländer i no-
vembermörkret till Advokat-

samfundet ett par timmar före den 
stora prisceremonin. Det visar sig di-
rekt att prins Zeid, som talar brittisk 
engelska, är en diplomat av högsta 
klass; han svarar lugnt, elegant, lek-
fullt och ofta leende; han är en be-
hagfull person som direkt skapar en 
sympatisk stämning och ofta är nära 
till småskratt.

Vad var reaktionen när beskedet om 
utmärkelsen kom?

– Det var en ära förstås, men på ett 
sätt så kom det för tidigt. För som alla 
vet så får man priser vid slutet av sin 
karriär, och jag vill ogärna tro att min 
karriär har nått till sitt slut redan, sä-
ger han och brister ut i ett stort leende 
innan han tar sats och fortsätter:

– Självfallet är jag djupt hedrad över 
priset. I många år har jag arbetat med 
International Bar Association, IBA, 
och att bli erkänd av IBA, Sveriges ad-
vokatsamfund och International Legal 
Assistance Consortium, ILAC, är en 
verklig glädje.

Prins Zeid tillägger att han ser pri-
set som ett erkännande för det arbete 
han utfört tidigare och att priset stär-
ker det arbete som utförs av Högkom-
missarien för de mänskliga rättighe-
ternas ämbete.

Prins Zeid är djupt oroad över 
världsutvecklingen. Den tydliga tren-
den med ett ökat extremistvåld från 

islamistiska terroristörelser som IS, 
Boko Haram och al-Qaida skapar ett 
oändligt lidande och störtar stora de-
lar av världen i nöd och sammanbrott. 
Antalet offer för detta våld har ökat 
dramatiskt under de senaste tio åren 
i länder som Syrien, Irak, Nigeria och 
Somalia. Det skapar en djup rädsla 
inom det internationella samfundet, 
konstaterar prins Zeid och citerar sin 
företrädare, den förra högkommissa-
rien för mänskliga rättigheter Navi Pil-
lay (som även hon mottagit Stockholm 
Human Rights Award): ”Rädsla är en 
dålig rådgivare.”

Risken som han ser är att i kampen 
mot våldsbejakande muslimska extre-
mister kan stater ta sig friheter när det 
gäller lagstiftningen. 

– När vi väl har slagit in på den vä-
gen så vet vi att utgången är väldigt 
oviss och farlig, kommenterar han.

i sitt uppdrag som högkommissarie 
för de mänskliga rättigheterna ser han 
som sin uppgift att påminna stater 
om hur avgörande det civila samhäl-
let världen runt är som motgift mot 
spridning av extremistideologier. Om 
vi har ett robust, levande och engage-
rat civilsamhälle i lokalsamhället kan 
det skapa ett skydd från angrepp av 
extremisttendenser.

– Men alltför ofta ser vi hur staten 
i sig tror att civilsamhället är ett me-
dium genom vilket extremistidéer flö-
dar och därför stänger staten ner ci-
vilsamhället, säger han och fortsätter:

– Vi ska inte falla i fällan och rea-
gera på det sätt som de (terroristerna) 
vill, nämligen ett överdrivet gensvar 
från militären eller säkerhetstjänsten. 
Staten har ett ansvar och en skyldig-
het att skydda sina medborgare men 
också att upprätthålla de mänskliga 
rättigheterna.

Terroristattackerna runt om i värl-
den, som den i Paris under hösten, 
leder även till, betonar prins Zeid, 
att invandrargrupper utses till synda-
bockar och att flyktingar och migran-
ter får betala ett orättvist pris.

En viktig del i kampen mot islamis-
tisk terrorism är, enligt prins Zeids 
uppfattning, att den stora och överväl-
digande delen av världens muslimer 
markerar sitt avstånd mot våldsbeja-
kande muslimska grupper. De mus-
limska ledarna har en central uppgift. 
Enligt prins Zeid blir det allt vanligare 
att dessa ledare visar sin avsky och tar 
avstånd mot terrorism. Han återkom-
mer till betydelsen av mänskliga rät-
tigheter i detta sammanhang.

– Mänskliga rättigheter är inte en lyx 
för goda tider. Mänskliga rättigheter är 
en nödvändighet i de svåraste av tider, 
säger han och tillägger betydelsen av 
att alla människor omfattas: kvinnor, 
män, barn, äldre, funktionshindrade 
med flera.

förutom att världen plågas av åter-
kommande terroristdåd så måste 
jordens länder hantera de globala 
miljö- och klimatförändringarna, un-
derstryker prins Zeid, som anser att 
de kommer att bli ett verkligt test om 
det internationella systemet fungerar 
eller inte. Eller så kommer det att visa 
sig att vi är oförmögna att placera de 
globala intressena framför individu-
ella och nationella. Den centrala ut-
maningen är återupprättandet av det 
globala intresset som vägledande. Det 
är viktigt att inte återupprepa misstag 

”På sätt 
och vis har 

Sverige blivit 
fånge till sin 
egen succé 

och sitt rykte. 
Men det är 

sant att Sve-
rige inte bara 
är ett namn 
på ett land. 

Det står också 
för något mer; 
det är nästan 

som ett va-
rumärke för 
gott globalt 
medborgar-
skap och för 
medmänsk-

lighet (human 
treatment of 

people).”

Reportage Stockholm Human Rights Award 2015
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En anledning till att det fortfarande 
kan förekomma är, enligt honom, att 
de rekommendationer som han pre-
senterade för tio år sedan inte har 
följts.  Han har bland annat föresla-
git att DNA-prov ska tas på alla som 
tjänstgör inom FN.

Prins Zeid var med och inrättade 
den internationella brottmålsdomsto-
len 1998. Den sista frågan gällde hur 
han ser på domstolens framtid.

– Vi ser hur domstolen angrips och 
hur vissa länder inte vill samarbeta 
med den. Men vi överlever inte kli-
matförändringarna om vi har ett sys-
tem där marken kan förstöras utan att 
någon ställs till svars. Människosläktet 
överlever inte det 21:a århundradet 
om vi inte stöder domstolen, sade 
prins Zeid. n

I samband med prisceremonin 
intervjuades pristagaren på Ber-
waldhallens scen av det interna-
tionella advokatsamfundets (IBA) 
ordförande Mark Ellis. 

Mark Ellis inledande fråga till FN:s 
högkommissarie prins Zeid var vad 
som var bakgrunden till hans engage-
mang för mänskliga rättigheter. 

– Vi som har vuxit upp i Mellanös-
tern har inte kunnat undgå att lägga 
märke till de palestinska flyktingarna 
och hur deras lidande består när freds-
processen inte går framåt. Och när jag 
såg den fysiska förstörelse som orsaka-
des av mänsklig dumhet i före detta Ju-
goslavien för 20 år sedan påverkades 
jag också starkt, sade prins Zeid.

En annan fråga gällde hur IS, Boko 

Haram och andra extremistgrupper 
bör hanteras. Prins Zeids svar var 
att regeringar har en skyldighet att 
försvara sina medborgare. Samtidigt 
uppmanade han till besinning.

Under intervjun ifrågasatte prins 
Zeid också uppdelningen i migranter 
och flyktingar. 

– Flyktingkonventionen gäller. Men 
det innebär inte att de som inte är 
flyktingar saknar rättigheter. De har 
rätt att få sina fall prövade, sade han.

Mark Ellis bad även prins Zeid kom-
mentera att FN-soldater har förgripit 
sig sexuellt på barn. 

– Det finns inte en FN-tjänsteman 
som inte tycker att det är plågsamt att 
de som skickas ut för att försvara och 
rädda barn förgriper sig på dem, sade 
prins Zeid. 

som mänskligheten gjort tidigare. Vi 
behöver hitta djupare och mer reso-
luta lösningar på våra problem.

– Jag är inte ingenjör men jag be-
undrar ingenjörer. De kan möta till 
synes omöjliga problem och genom 
uppfinningsrikedom och hårt arbete 
finna lösningar, säger prins Zeid, som 
anser att allt för ofta angriper inte de 
politiskt ansvariga problemen som 
ingenjörer skulle ha gjort. Det finns 
onekligen svåra problem men de är 
inte olösliga utan det ligger inom vår 
förmåga att lösa dem, anser han.

genom sin svenska mamma, Margare-
tha Lind, numera med namnet prin-
sessan Majda Ra‘ad, har prins Zeid en 
tydlig koppling till Sverige. Han beskri-
ver sig humoristiskt som ett ”svenskt 
halvblod” och betonar hur stolt han 
över sitt svenska påbrå. Prins Zeid 
berättar att han förstår men inte ta-
lar svenska och att han ångrar att han 
inte tillbringade somrarna i Sverige, 
som så många andra ”halvblod” gör, 
för att på sätt ha blivit svenskspråkig.

Sveriges bidrag till FN har genom 
åren varit betydande, konstaterar 
prins Zeid, och tillägger att han vet att 
Sveriges utmaningar är enorma. 

– På sätt och vis har Sverige blivit 

fånge till sin egen succé och sitt rykte. 
Men det är sant att Sverige inte bara 
är ett namn på ett land. Det står också 
för något mer; det är nästan som ett 
varumärke för ett gott globalt med-
borgarskap och för medmänsklighet. 
Och jag hoppas att det aldrig ska för-
loras i sökandet efter praktiska lös-
ningar på riktiga problem, säger han 
och fortsätter:

– Vi måste tänka stort, inte litet och 
inskränkt. Vi behöver verkligen inte 
återupprepa misstagen från det för-
gångna vilket håller på att bli allt för 
tydligt på andra håll i Europa. 

prins zeid är välkänd för sitt arbete 
med att avslöja allvarliga brott mot 
mänskliga rättigheter och han har ta-
git strid mot sexuellt och könsrelaterat 
våld samt initierat och lett flera utred-
ningar om misstänkta brott begångna 
av FN:s fredsbevarande styrkor, som 
våldtäkt, människohandel och illegal 
droghandel. Prins Zeid berättar om 
olika svåra och tunga möten han har 
haft med unga kvinnor som har blivit 
utsatta för våldtäkter av FN-soldater. 
De som skulle skydda förvandlades till 
förövare.

– Det är som om livräddare till sjöss 
skulle dränka människor i nöd i stäl-

Även icke-flyktingar har rättigheter

» 

Reportage Stockholm Human Rights Award 2015

Bilden till höger:
Zeid Ra‘ad al-

Hussein samta-
lade med Mark Ellis, 
generalsekreterare 
i International Bar 
Association, IBA, 

om världsläget och 
om utmaningar 

för de mänskliga 
 rättigheterna.
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i spelet på riktigt förrän du blivit 
knockad för första gången, och då är 
du helt och fullt med. När det gäller 
mänskliga rättigheter måste du vara 
beredd att bli knockad.

den andra lärdomen är att man är ald-
rig medveten om vad man är kapabel 
till som lag såvida man inte är på mål-
linjen och det andra laget håller på att 
göra mål. Det är först då man märker 
om man är ett lag eller inte. Om man 
är beredd att göra allt man kan för att 
försvara en position. Och så är det 
med mänskligheten. Den befinner sig 
nu på den linjen.

– Vi måste se vad vi är gjorda av som 
mänskliga varelser och se om vi kan 
övervinna de enorma utmaningar vi 
står inför. Kan vi hitta långsiktigt håll-
bara lösningar på migrationskriserna 
och få stopp på våldsamma krigs-
konflikter? Kan vi göra så att krig blir 
otänkbara? Kan vi göra så att rättssta-
tens principer blir den grundläggande 
grammatiken och språket för mänsk-
ligheten, som respekteras mer än vad 
den blir mer överträdd och kränkt, 
som det är tänkt, än tvärtom? Jag tror 
att jag vill vara optimistisk när det gäl-
ler det, säger prins Zeid, tystnar stilla 
och ler länge. n

let för att rädda liv, säger han och till-
lägger att den här typen av svek även 
förekommer inom andra organisatio-
ner. Det är också angeläget att inte 
glömma alla fantastiska insatser som 
FN:s fredsbevarande styrkor och an-
nan FN-personal gjort under åren.

– Desto mer smärtsamt är det att vi 
har haft den här typen av händelser, 
kommenterar han.

på en fråga om vad som är hans driv-
kraft beskriver prins Zeid hur en käns-
la av att vara otillräcklig drabbar ho-
nom när han möter offer och får höra 
outhärdliga berättelser om de fasor 
som drabbat dem. Men å andra sidan 
när han ser och möter människorätts-
försvarare, som är beredda att ge upp 
allting för att försvara en mänsklig 
rättighet, så inspireras han att kämpa 
vidare.

– Dessa människor är beredda att 
tillbringa många år i fängelse för sin 
övertygelse, utan att få vara med sina 
familjer, se sina barn växa upp eller 
umgås med sina vänner. De gör det 
eftersom de är övertygade om att göra 
det rätta. Det som är så fascinerande 
är att man kan fråga sig hur många det 
är som är villiga att utsätta sig själva. 
Det förvånande är att det är så många 

som är beredda att göra det. Det är fe-
nomenalt. Det motiverar oss att fort-
sätta, säger han och tillägger:

– Men i skenet av alla övergrepp och 
allt våld så skulle jag ljuga om jag sa 
att allt är enkelt. Det är ett hårt arbete 
som är djupt meningsfullt, men det är 
ett hårt arbete.

på frågan om hur han ser på mänsk-
lighetens möjligheter att hantera de 
svåra frågor som den står inför i dag 
svarar prins Zeid med att berätta om 
sin rugbykarriär. I många år spelade 
han rugby och det är två lärdomar 
från sporten han bär med sig.

– Den första är att du aldrig är med 

Zeid Ra‘ad al-Hussein har gjort mycket stora insatser för att 
främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänsk-
liga rättigheter. 

Prins Zeid valdes 2014 enhälligt till FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter. Hans meritlista för att upprätthålla res-

pekten för mänskliga rättigheter är 
lång; han har tagit strid mot sexu-
ellt och könsrelaterat våld; initierat 
och lett flera utredningar rörande 
misstänkta brott begångna av FN:s 
fredsbevarande styrkor, såsom 
våldtäkt, människohandel och il-
legal droghandel – och insisterat 
på att det måste råda nolltolerans 
för sådan brottslighet. Han var 
ansvarig för den så kallade Zeid-
rapporten, som innehöll förslag för 
att motverka sexuella övergrepp i 
FN:s fredsbevarande uppdrag. Han 
var en nyckelfigur i arbetet med att 

inrätta den internationella brottmålsdomstolen under perioden 
1996–2010. Han har också arbetat för FN i före detta Jugosla-
vien, och bland annat bidragit till att dokumentera orsakerna 
till folkmordet i Srebrenica.

Zeid Ra‘ad al-Hussein är en jordansk prins som är född 1964 i 
Jordanien. Han är äldste son till Ra‘ad bin Zeid, tronpretendent 
i den hashimitiska dynastin till den irakiska tronen, och Majda 
Ra‘ad.

ARBETAR FÖR ATT STÄRKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

» 

Anne Ramberg sa 
att prins Zeids långa 
engagemang i att 
försvara mänskliga 
rättigheter och hans 
stora erfarenhet för-
hoppningsvis leder 
till förbättringar och 
hopp för dem som 
lider i dag – inte 
minst i arabvärlden.



20 Advokaten Nr 1 • 2016

Reportage Stockholm Human Rights Award 2015

Stefan Lindskog och Tomas Nilsson. Elisabeth Thand Ringqvist och Gunnar Strömmer.

Marika Fahlén och Gerhard Nagler. 

Björn Eriksson och Helena Eriksson. Ann-Britt Ryd Pettersson och Hans Corell. Claes Zettermarck och Janet Zettermarck.

Fredrik Wersäll och Agneta Blidberg.

Laila Freivalds och Gunnel Wennberg.

Carl-Henrik Ehrenkrona och Elisabet Fura.
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Nya nämnden 
färdig att
börja arbeta
Den nya Konsumenttvistnämnden har godkänts av Kammarkollegiet. Den 
konsument som hamnat i tvist med sin advokat ska därmed kunna få snabb 
och billig hjälp att lösa tvisten. Men tuffa krav ställs på nämnden. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

Den 11 januari godkände Kam-
markollegiet Advokatsam-
fundets ansökan om godkän-

nande av Konsumenttvistnämnden. 
Nämnden kan därmed börja pröva 
tvister mellan konsumenter och ad-
vokater. 

Fram tills i dag har den klient som 
har ett krav mot sin advokat och inte 
har kunnat lösa tvisten i godo fått 
vända sig till domstol för en prövning. 
Men EU:s direktiv om alternativ tvist-
lösning, antaget 2013, förändrade för-
utsättningarna. 

– Enligt direktivet måste medlems-
länderna erbjuda konsumenter som 
hamnat i tvist med företag ett enkelt, 
snabbt och billigt tvistlösningsförfa-
rande utanför domstol. Då var det 
den givna vägen att själva skapa en 
nämnd för detta, säger Advokatsam-
fundets chefsjurist, advokat Maria 
Billing, som lett arbetet med den nya 
Konsumenttvistnämnden.

Efter flera förseningar implemente-
rade Sverige direktivet genom lagen 
(2015:671) om alternativ tvistlösning i 
konsumentförhållanden, som trädde i 
kraft den 1 januari 2016.

konsumenttvistutredaren, hovrätts-
lagman Christine Lager, konstaterade 
redan under 2013 att även advokat-
tjänster omfattades av kravet på alter-

nativ tvistlösning. Enligt Maria Billing 
har det hela tiden sedan direktivet 
antogs rått enighet inom Advokatsam-
fundet om att det bästa alternativet är 
att Advokatsamfundet själva tillhan-
dahåller en nämnd dit konsumenter 
kan vända sig med sina krav. 

– Advokatkårens oberoende gör att 
denna typ av frågor bör prövas och 
avgöras inom samfundet. Det är helt i 
linje med att Advokatsamfundet hante-
rar andra frågor och all tillsyn. Beslu-
ten blir ju också i stor utsträckning en 
tolkning av god advokatsed, och det är 
en uppgift som ankommer på Advokat-
samfundet, säger Maria Billing.

beslutet om att inrätta Konsument-
tvistnämnden fattades formellt av 
Advokatsamfundets fullmäktige i 
juni 2014 efter sedvanlig behandling 
på årsmötena. Stadgeändringarna 
fastställdes av regeringen i juni 2015. 
Styrelsen fattade beslut om de vägle-
dande reglerna den 4 december 2015. 
Och den 8 december 2015 lämnade 
Advokatsamfundet in sin ansökan 
om godkännande av Konsumenttvist-
nämnden till Kammarkollegiet, den 
myndighet som enligt lagen ska be-
döma om olika tvistlösningsmodeller 
lever upp till EU-direktivets krav. 

Det formella godkännandet av Kon-
sumenttvistnämnden kom så den 11 

Maria Billing.

Frågor om 
nämnden ska 
ställas till den 
ansvariga för 
nämnden, 
advokat Lisa 
af Burén, tel. 
08-459 03 00, 
e-post lisa.af. 
buren@advokat-
samfundet.se.

FRÅGOR?
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» 

Nämnden består av fem ledamöter och fem supp-
leanter. Av ledamöterna ska två vara advokater, två 
företräda konsumentintresset och en vara före detta 
ordinarie domare (ordföranden). Nämnden utses av 
Advokatsamfundets styrelse. 

Ett ärende får avgöras av tre ledamöter. En advo-
kat, en företrädare för konsumentintresset och en 
före detta ordinarie domare måste alltid medverka.

Nämnden prövar enbart krav från konsumenter, 
det vill säga fysiska personer som inte agerar för 
ett företags räkning. Konsumenten kan ansöka om 
prövning direkt på nämndens webbplats. Kostnaden 
är 100 kronor. Nämnden prövar tvister från 1 000 
kronor till 200 000 kronor. 

Konsumenttvistnämndens förfarande är helt 
skriftligt och prövningen görs under sekretess. 

Konsumenttvistnämnden kan avvisa ärenden på 
vissa grunder, bland annat om konsumenten inte 
försökt lösa tvisten i samförstånd, om domstolspröv-
ning pågår eller om tvisten är allt för komplex. Om 
nämnden inte kan behandla ett krav ska detta med-
delas inom tre veckor från det att ärendet kom in. 

Konsumenttvistnämndens beslut är bindande för 
advokater, till skillnad från ARN:s som enbart är re-
kommendationer. 

Konsumenttvistnämndens sammansättning och 
arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stad-
gar. Stadgeändringen antogs av fullmäktige år 2014 
och fastställdes av regeringen i juni 2015. 

Även Advokatsamfundets vägledande regler om 
god advokatsed ändrades av samfundets styrelse 
i december 2015 med anledning av den nya nämn-
den. I de ändrade reglerna framgår bland annat 
att advokat är skyldig att informera klienter om 
Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det 
uppstår en tvist, att advokat är skyldig att medverka 
i nämndens prövning och att advokat måste följa 
nämndens beslut. 

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

NY WEBBPLATS

Advokater är skyldiga att hänvisa till Konsument-
tvistnämndens webbplats och även dess postadress 
på advokatbyråns webbplats, om en sådan finns, 
och i de allmänna villkor som advokaten använder. 
Konsumenttvistnämndens webbplats finns på 
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamn-
den. Man kan även nå webbplatsen via en knapp 
på Advokatsamfundets startsida. På webbplatsen 
får man information om Konsumenttvistnämnden, 
vilka tvister som prövas, vad som behöver vara upp-
fyllt för att kunna vända sig till nämnden samt alla 
kontaktuppgifter till nämnden. Det är en informativ 
webbplats som är utformad med konsumentintres-
set för handen.
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» januari. Nämndens ledamöter var då 
redan utsedda, och färdiga att börja 
arbetet så snart de första kraven kom-
mer in. 

arbetet med att få till stånd Konsu-
menttvistnämnden har tagit tid och 
krävt noggrann beredning. Både stad-
garna och de vägledande reglerna om 
god advokatsed har ändrats under 
resans gång. I början av 2015 anställ-
des advokat Lisa af Burén för att vara 
ansvarig för nämnden, och under det 
gångna året har nya handläggare re-
kryterats och en webbplats för nämn-
den skapats. 

Webbplatsen fyller en central funk-
tion, eftersom EU-direktivet också 
kompletteras av en förordning om 
tvistlösning online. Konsumenter ska 
enligt denna kunna göra sin anmälan 
direkt på webben.

Enbart ett klick med musen räcker 
dock inte för att kravet ska kunna prö-
vas. För att en konsument ska kunna 

vända sig till Konsumenttvistnämn-
den krävs att konsumenten har för-
sökt uppnå en lösning i samförstånd 
med advokaten.

Den sökande måste också betala in 
en avgift. Advokatsamfundet plane-
rade först för en ansökningsavgift på 
450 kronor, men fick sänka den till 
100 kronor, ungefär den summa som 
direktivet satt upp som gräns. 

Maria Billing räknar med att nämn-
den främst kommer att behandla arvo-
destvister, men även andra frågor kan 
komma upp till prövning. Nämnden 
får avvisa tvister som anses för stora 
eller komplexa och där det exempelvis 
krävs muntlig bevisning eller edition.

maria billing tycker att det är posi-
tivt att konsumenterna får ytterligare 
en metod för tvistlösning till sitt för-
fogande, som dessutom är både snab-
bare och billigare än att vända sig till 
domstol. 

Samtidigt är det tydligt att nämn-

den också står inför vissa utmaning-
ar. Det är exempelvis osäkert hur  
många ärenden som nämnden kom-
mer att pröva, vilket gör det svårt att 
planera. 

Men den största svårigheten är nog 
ändå kravet på snabbhet. 

Lagen kräver att Konsumenttvist-
nämnden fattar beslut i sina ärenden 
inom 90 dagar från det att ärendet är 
komplett, alltså när skriftväxlingen 
är färdig. Om nämnden anser att ett 
ärende bör avvisas ska detta medde-
las inom tre veckor från att anmälan 
kommit in. 

– Tidsfristerna är mycket snäva, vil-
ket kommer att bli en utmaning, kon-
staterar Maria Billing. 

Den nya lagen ställer också nya krav 
på advokaterna. Den advokat som fått 
ett krav riktat mot sig i nämnden är 
skyldig att medverka i prövningen av 
ärendet, att svara på skrivelser inom 
angiven tid och att följa de beslut som 
nämnden fattar. n

Ordförande:
Göran Nilsson
F.d. lagman i Norrtälje tings-
rätt. Tidigare chefsrådman i 
Stockholms tingsrätt. 

Advokater:
Anders Forkman 
(affärsjuridik)
Delägare Advokatfirman 
Vinge. Arbetar främst med 
fastighetsrätt, immaterial-
rätt, M&A samt entrepre-
nad och samhällsbyggnad. 
 Ledamot av Advokatsam-
fundets styrelse år 2007–
2014. Advokat år 1996.

Eva Kullman 
(humanjuridik)
Delägare Advokatfirman 
Glimstedt. Arbetar främst 
med arvs- och familjerätt 
samt brottmål. Ledamot av 
Advokatsamfundets styrel-
se år 2001–2007. Advokat 
år 1988. 

Konsumentintresset:
Håkan Hallstedt
Generaldirektör för Lot-
teriinspektionen, tidigare 
generaldirektör för Gransk-
ningsnämnden för radio 
och TV och vice ordförande 
i Allmänna reklamations-
nämnden (ARN). Hovrätts-
jurist som efter assessors-
förordnande i Hovrätten för 
Västra Sverige arbetade i 
Regeringskansliet.

Louise Ungerth
Chef konsument och 
miljö, Konsumentföreningen 
Stockholm. Tidigare inom 
Lantbrukarnas riksförbund. 
Lantmästarexamen vid Sve-
riges lantbruksuniversitet i 
Alnarp, Skåne. Ledamot av 
bl.a. Konsumentverkets in-
synsråd och Kungliga skogs- 
och lantbruks akademien 
(KSLA).

KONSUMENTTVISTNÄMNDENS LEDAMÖTER

Suppleant för ordförande: Göran Ewerlöf, f.d. hovrättslagman. Suppleanter (advokater): Olof Rågmark, Lena Isaksson. Suppleanter (konsumentintresset): 
Richard Ljungqvist, f.d. chefsrådman, Anna-Karin Balzari-Danfors, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå.

I maj 2013 antog EU ett nytt direktiv om alterna-
tiv tvistlösning för konsumenter (EU:s direktiv 
2013/11/EU). Enligt direktivet måste medlems-
länderna tillhandahålla ett smidigt och billigt 
tvistlösningsförfarande för konsumenter som 
hamnat i tvist med företag. Direktivet komplette-
ras av en förordning om tvistlösning online.

I Sverige implementeras direktivet genom lagen 

(2015:671) om alternativ tvistlösning i konsu-
mentförhållanden. Implementeringen försenades 
under arbetet ett par gånger, men den 1 januari 
2016 trädde lagen i kraft. 

Nämnder för alternativ tvistlösning måste en-
ligt direktivet godkännas av en behörig myndig-
het. Kammarkollegiet har i Sverige fått rollen som 
behörig myndighet. Förutom att godkänna nya 

nämnder kan Kammarkollegiet också återkalla 
godkännanden. 

I samband med den nya lagen fick ARN en ny 
instruktion, som bland annat omfattar fler typer 
av varor och tjänster. ARN kommer dock inte att 
pröva tvister som kan prövas eller har prövats av 
Konsumenttvistnämnden eller någon annan god-
känd nämnd för alternativ tvistlösning.

EU-DIREKTIVET OM ALTERNATIV TVISTLÖSNING I KONSUMENTFÖRHÅLLANDEN

”Tidsfristerna 
är mycket 

snäva, vilket 
kommer 
att bli en 

utmaning” 
Maria Billing



Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
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Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Hittills har 4300 deltagare genomgått våra tvistemålskurser!

 

Jag argumenterar inte – jag bara 
förklarar varför jag har rätt

Sveriges främsta föreläsare kring tvistemålsprocessen

30 SEP. TVISTEMÅLSPROCESSEN I
Förberedelse
Kursen beskriver handfast om hur 
förberedelse i tvistemål går till. Fokus på 
praktisk handläggning, till exempel hur 
ombuden använder stämningsansökan, 
svaromål, tidsplan och sammanställning 
för att ta till vara sin klients talan. Även 
genomgång av processuella regler.

11 MAR, 21 OKT. TVISTEMÅLSPROCESSEN II 
Huvudförhandling
Här får du så goda kunskaper om 
huvudförhandling i tvistemål att full kraft 
kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende. 

Vi går också igenom processuella 
regler, hur ombuden kan strukturera och 
klassificera sin talan för att uppnå bättre 
genomslag.

15 APR, 25 NOV. TVISTEMÅLSPROCESSEN III
Bevisning
Kursen ger praktiska exempel på vad parter 
bör tänka på gällande bevisning. Bevis-
börda och beviskrav uppmärksammas, 
liksom regler och praxis som styr frågor om 
vittnen, parter, syn och sakkunniga. Ger 
djup kunskap om olika typer av bevismedel 
och användningen av dem.

MAGNUS 
WIDEBECK

THORE
BROLIN

Tidigare rådman 
vid Stockholms 

tingsrätt, numera 
juridisk konsult 

och har deltagit 
i ett stort antal 

skiljetvister.

Domarutbildad 
vid Svea hovrätt 
och har varit 
skiljeman i 
ett stort antal 
skiljeförfaranden.

Tvistemålsprocessen I, II och III är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå kurserna i den ordning som önskas.

FANNY 
GLEISS 
WILBORG

Chefsrådman 
vid Södertörns 
tingsrätt. Under

visar även yngre 
domare i tviste
målsprocess.
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Att värna folkrätt och mänskliga  rättigheter är inte att vara fientlig
den senaste tidens ökade våld i Israel och Palestina har 
efter en svensk inrikespolitisk debatt också lett till ett 
diplomatiskt bråk med Israel, dit utrikesminister Margot 
Wallström nu inte längre är välkommen. Bakgrunden till 
debatten är höstens palestinska knivattacker mot israelis-
ka soldater och civila och det sätt som förövarna avväp-
nats på, i flera fall med dödlig utgång.

Den inrikespolitiska debatten och analysen präglas 
olyckligtvis i allt för hög grad av å ena sidan lojalitet med 
parterna – Israels regering eller den palestinska myn-
digheten – å andra sidan av rädslan för att Sverige ska 
uppfattas som ensidigt. Jag menar att utgångspunkterna 
i högre utsträckning borde utgå från fakta: folkrätten och 
de mänskliga rättigheterna. Oavsett vad parterna säger. 
Konflikten är inte mellan jämbördiga parter då det är en 
illegal ockupation.

När Wallström i riksdagen ifrågasatte Israels metoder 
att försvara sina medborgare mot knivattackerna och lyfte 
misstankarna om övervåld, proportionalitet och om ut-
omrättsliga avrättningar väckte det starka reaktioner. Inte 
minst från den israeliska regeringen: ”Det verkar som att 
hon [Wallström] förväntar sig att Israels medborgare ska 
blotta sina strupar för dem som försöker att hugga dem”, 
sade premiärminister Benjamin Netanyahu, och andra 
ministrar anklagade Sverige för antisemitism och för att 
stödja terrorism. 

Liberalernas partiledare Jan Björklund krävde i tidning-
en Dagens Industri en förklaring till Wallströms ”häpnads-
väckande anklagelser”, som han menade var ett mycket 
grovt angrepp på Israel: ”Antingen måste hon [Wallström] 
presentera belägg för den typen av mycket, mycket grova 
anklagelser hon uttalar mot ett annat land, eller så måste 
hon förklara varför hon sa så.”

Efter kritiken backade regeringen: ”Utrikesministern 
har inte sagt att Israel sysslar med utomrättsliga avrätt-
ningar”, sade statsminister Stefan Löfven i ett särskilt 
 uttalande. I den interpellationsdebatt som senare följde 
blev utrikesministern själv dock tydligare och efterlyste 
undersökningar om utomrättsliga avrättningar förekom-
mit.

Det är uppenbart att det förekommit flera knivattacker 
mot civila israeler. Dessa måste fördömas villkorslöst. 
Men det finns skäl att kritiskt granska vad som egentligen 

skett i varje enskilt fall. Oavsett om knivattackerna utgör 
terrorism eller inte, måste Israel skydda sin befolkning i 
enlighet med internationell rätt. Även terrorister har rätt 
att få sin sak prövad i domstol – och inte på gatan.

men är det taget ur luften att prata om utomrättsliga 
avrättningar i Israel eller om otillåten och oproportionerlig 
våldsanvändning? Tyvärr inte. Redan 2006 uttryckte dåva-
rande utrikesministern Carl Bildt i samband med Gaza-
kriget att ”utomrättsliga avrättningar och urskiljningslöst 
dödande som drabbar civilbefolkningen måste upphöra”. 
Och de belägg Jan Björklund nyligen krävt och som reger-
ingen officiellt uttalat sig otydligt om finns dokumenterade 
av flera seriösa och trovärdiga människorättsorganisatio-
ner. Bland dem israeliska B'Tselem, palestinska al-Haq och 
al-Mezan, samt välkända internationella organisationer 
som Human Rights Watch och Amnesty International. 

Amnesty har exempelvis granskat vad som hände den 
17 oktober i Hebron då 18-åriga Fadel al-Qawasmeh, på 
väg till sitt arbete, dödades av en civil israel.  Organisa-
tionen ifrågasätter militärens uppgifter om att ynglingen 
förberedde en knivattack. Den metalldetektor han just 
gått igenom hade inte varnat och ögonvittnen på plats har 
uppgett att han inte hade något föremål i händerna.

Den 11 november gick en stor grupp med poliser och 
militärer in på al-Ahli-sjukhuset i Hebron. En person sköts 
ihjäl med minst tre skott, bland annat mot huvudet och 
mot överkroppen. Amnesty betecknar detta fall som en 
”uppenbar utomrättslig avrättning”. 

I Gaza dödades 18 personer och 917 människor skadades 
under oktober och november när israeliska soldater sköt 
med skarp ammunition mot demonstranter. 

även israeliska b'tselem redovisar fem fall som de ser 
som exempel på ”offentliga, summariska avrättningar 
på gatan, utan lagstöd eller rättegång”. Människorätts-
organisationens verksamhetschef Hagai El-Ad skrev i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet den 15 december: ”Att 
fortsätta att skjuta en förövare som redan är skadad och 
inte längre utgör någon fara är ett överdrivet våld som 
överskrider vad nöden kräver och är olagligt”. Hagai El-Ad 
hänvisade till att både Jerusalems polischef och ministern 
för offentlig säkerhet gjort uttalanden om att misstänkta 

GÄSTKRÖNIKÖR
MAGNUS WALAN
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förövare ”ska dödas”. Hagai El-Ad menade att premiärmi-
nister Netanyahus tystnad ”är ett de facto-godkännande” 
av dessa olagliga handlingar. 

Att den israeliska rättsstaten inte fungerar för pales-
tinier vittnar en lång rad av oberoende människorätts-
organisationer om. Israeliska Yesh Din har visat att över  
90 procent av alla fall av bosättarvåld mot palestinier 
skrivs av utan åtgärd av det israeliska rättssystemet. Rätts-
staten är fundament för en demokrati, och straffriheten 
är därför djupt problematisk. Internationella rödakors-
federationen är även kritisk till en ny policy kring Israels 
användande av skarp ammunition även i situationer där 
liv inte hotas. 

många av dödsfallen eller av de misstänkta utomrättsliga 
avrättningarna är inte alls kopplade till knivattacker eller 
misstänkta knivattacker. Under 2015 dödades totalt sett 
24 israeler av palestinier samtidigt som 136 palestinier 
dödades av israelisk polis och militär. Antalet skadade 
palestinier på Västbanken, östra Jerusalem och i Gaza var 
13 589. Samtidigt skadades 350 israeler. 

Generalmajor Herzi Halevi, chef för den israeliska mili-
tära underrättelsetjänsten, har pekat på den palestinska 
civilbefolkningens ”desperation och sociala misär” som 
orsaker till den nuvarande våldsvågen. Familjer bestraffas 
kollektivt genom att misstänkta brottslingars hem demo-
leras. EU:s beskickningschefer i Palestina har specifikt 
varnat för växande våld bland annat som en följd av att 
Israel ensidigt bygger bosättningar i östra Jerusalem och 
river palestinska hem, och på grund av förändrade villkor 
för palestinier att få tillgång till Tempelberget. 

Den välkände israeliske författaren Amos Oz skriver i ett 
öppet brev till stöd för B'Tselem att de senaste våldsdåden 
är en följd av ockupationspolitiken:

”Jag motsätter mig allt våld mot oskyldiga människor. 
Men jag förkastar också försöken att koppla den senaste 
tidens händelser uteslutande på anstiftan eller till ’anti-
semitism’, medan man inte vill se vad ockupationen med 
dagligt våld mot miljontals palestinier som berövats sina 
rättigheter under alla dessa år betyder.”

 
självklart ska palestinska parter också kritiseras. Ra-
ketbeskjutning från Gaza är krigsförbrytelser. Palestinska 

myndigheten är till exempel ansvarig i fråga om godtyck-
liga arresteringar och tortyr.

Att värna folkrätt, rättsstaten och mänskliga rättigheter 
är inte att vara fientlig – oavsett om det gäller kritik av 
Israel eller av olika palestinska grupper. Det är olyckligt att 
det inte finns någon utrikespolitisk enighet om detta.

Magnus Walan   
Senior policyrådgivare Diakonia

Att värna folkrätt och mänskliga  rättigheter är inte att vara fientlig

”Det är uppenbart att det förekommit flera kniv-
attacker mot civila Israeler.  Dessa måste fördömas 
villkorslöst. Men det finns skäl att kritiskt granska 
vad som egentligen skett i varje enskilt fall.  Oavsett om 
knivattackerna utgör terrorism eller inte, måste Israel 
skydda sin befolkning i enlighet med internationell rätt. 
Även terrorister har rätt att få sin sak prövad i domstol 
– och inte på gatan.”
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För vidare läsning:
l Mahmoudi, Bring, Wrange på DN debatt 20/10 2014:  Den 
snart 50 år gamla ockupationen betecknas idag som illegal 
http://www.dn.se/debatt/ett-erkannande-av-palestina-har-stod-av-
var-tids-folkratt/
l B'Tselem, SvD: Tala klarspråk om gatuavrättningar
http://www.svd.se/btselem-tala-klarsprak-om-gatuavrattningar
l Bring, Mahmoudi, Wrange, Forsberg, Aftonbladet 17/12 2015: 
”Gatuavrättningar” kan ha förekommit
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/ar-
ticle21951000.ab
l Amnesty om sjukhuset i Hebron ”uppenbart utomrättslig 
avrättning”: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/
israel-opt-investigate-apparent-extrajudicial-execution-at-hebron-
hospital/
l al-Haq ger fler exempel: http://www.alhaq.org/documentation/
field-updates-2015/970-al-haq-special-focus-unlawful-killings-of-
palestinians-by-israeli-occupying-forces-since-september-2015
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» 

sjösätts  i Stockholm
Tre nya  domstolar

I september inrättas två nya patent- och marknadsdomstolar i 
Sverige. Några månader senare ska en nordisk-baltisk regional 

avdelning i den enhetliga europeiska patentdomstolen finnas på 
plats i Stockholm. Båda reformerna välkomnas av såväl närings-

livet som advokater och andra praktiker. En utmaning för de 
nationella domstolarna är att hinna rekrytera domare i tid.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP, ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON 

FOTO: STOCKHOLM MEDIA BANK, ISTOCK, TOM KNUTSON MED FLERA
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Fokus Domstolsreformer

en nya patent- och marknadsdomsto-
len flyttar in i Stockholms tingsrätts 
lokaler på Scheelegatan i Stockholm 

den 1 september. Domstolen blir första 
instans för samtliga immaterialrättsliga, 

marknadsföringsrättsliga och konkurrens-
rättsliga mål i landet. Andra instans blir Pa-

tent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt 
på Riddarholmen i Stockholm. Samtidigt som de nya 
domstolarna inrättas läggs Marknadsdomstolen och Pa-
tentbesvärsrätten ner.

– Det är väldigt spännande att 
vara med när något nytt föds, säger 
Anders Dereborg som blir chefs-
rådman i Patent- och marknads-
domstolen när vi träffas i mitten av 
december i Stockholms tingsrätt.

BAKGRUND

Bakgrunden till reformen, som 
har diskuterats sedan början av 
1980-talet, är att regeringen anser 
att prövningen av immaterialrätts-
liga, marknadsföringsrättsliga och 
konkurrensrättsliga mål är splitt-
rad. Prövningen sker i dag i såväl 
allmänna domstolar och förvalt-
ningsdomstolar som i Patentbe-
svärsrätten och Marknadsdomsto-
len. Den splittrande prövningen 
försämrar möjligheten att handlägga de berörda målty-
perna på ett effektivt och högkvalitativt sätt.  

– Det blir rörigt för parterna att söka rätt. De måste ofta 
vända sig till flera domstolar och det kan bli dyrt, säger 
Anders Dereborg. 

Christine Lager, blivande chef för Patent- och mark-
nadsöverdomstolen, ser också mycket positivt på att 
spridda processer i en rad domstolar, som i vissa fall kan 
pågå parallellt, nu ersätts av en samlad prövning i de två 
nya patent- och marknadsdomstolarna. 

– De måltyper som omfattas av reformen har starka 
samband, samtidigt som målen ofta är komplicerade och 
omfattande. Det ger därför stora fördelar att målen han-
teras samlat av specialiserade domare. Det innebär bland 
annat att det blir lättare för domstolarna att upprätthålla 
kompetensen bland domarna, säger hon.

Dessutom väntas handläggningstiderna kortas när må-
len hanteras av erfarna domare.

– Handläggningen blir förmodligen mer effektiv om do-
marna är vana vid att hantera den ofta särpräglade och 
knepiga materia som kännetecknar de här målen, säger 
Anders Dereborg.

Advokat Peter Sande, som är specialiserad på imma-
terialrätt och marknadsrätt, ser det också som en fördel 
att advokater som är specialiserade på målkategorierna 
framöver får möta domare som också är specialister. 

– Det blir lättare för mig som ombud att ge en prognos 
till en klient om vad jag tror att 
domstolen kommer fram till om 
jag vet att domarna har special-
kunskaper på området, säger han.

Sedan 2008 finns även åklagare 
som är specialiserade på immate-
rialrätt. Kammaråklagare Henrik 
Rasmusson är en av fyra åklagare 
som i dag uteslutande arbetar 
med immaterialrättsliga brottmål. 
Även han är positiv till att målen 
nu samlas vid de två nya domsto-
larna och handläggs av specialise-
rade domare.

– Det gör att man kan förutsätta 
att domaren har en grundkunskap 
i immaterialrätt, man kan anpassa 
sin sakframställan efter en gemen-
sam kunskapsnivå, säger han.

Ytterligare en fördel ur ett åklagarperspektiv är att det 
blir tydligare hur domstolen värderar olika slags bevis-
ning i immaterialrättsliga mål. I dag kan olika domstolar 
sätta olika värde på samma slags bevis. 

– Det blir en enhetligare och mer rättssäker bedöm-
ning, säger Henrik Rasmusson.

En annan förändring till det bättre är, enligt Anders 
Dereborg, att ett antal tekniska ledamöter kommer att 
arbeta vid domstolen. I dag kallas de ofta in från Patent-
besvärsrätten eller den akademiska världen inför en rät-
tegång.

– De kommer att kunna vara involverade i handlägg-
ningen av målen tillsammans med juristdomaren på ett 
helt annat sätt än i dag. Förutsättningen för att handlägg-
ningen ska bli effektivare och av ännu högre kvalitet ökar, 
säger Anders Dereborg.

”De måltyper som om
fattas av reformen har 
starka samband, sam
tidigt som målen ofta 
är komplicerade och 
omfattande. Det ger 

därför stora fördelar 
att målen hanteras 

samlat av specialise
rade domare.”

Christine Lager

l  Inom immaterialrätten handläggs varumär-
kesmål, upphovsrättsmål, mönstermål och 
patentmål.

l  Konkurrensrätten är tänkt att kontrollera före-
tags verksamheter. Fokus ligger på hur företag 
beter sig gentemot andra företag. Reglerna 
bygger på EU-rätten.

l  Marknadsföringsrätten skyddar konsumen-
terna, men även konkurrenter. Marknadsfö-
ringslagen är den viktigaste lagen för att avgöra 
tvister på rättsområdet.

IMMATERIALRÄTT, KONKURRENSRÄTT OCH MARKNADSFÖRINGSRÄTT

Christine Lager.

Anders Dereborg.

Henrik Rasmusson.
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LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER

Ett uttalat syfte med reformen är att korta handläggnings-
tiderna. I Sverige tar det tre år att få ett patentmål avgjort 
i första instans. I Tyskland och Storbritannien är hand-
läggningstiderna cirka ett år, enligt en undersökning som 
Bengt Domeij, professor i civilrätt vid Uppsala universi-
tet, har gjort.

Långa handläggningstider är något som inte uppskat-
tas av näringslivet.

– Företag som blivit utsatta för till exempel ett intrång 
vill ha ett snabbt avgörande. Tid är pengar, därför avskyr 
företagen långa handläggningstider. Följden kan bli att de 
avstår från att processa eller ingår en dålig förlikning för 
att de inte har tid att vänta, säger Ulf Bernitz, professor 
i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.

Särskilt för små och medelstora företag kan utdragna 
rättsprocesser bli en kostsam historia.

– Varje extra timme som en process pågår måste företa-
gen lägga ut ytterligare advokatkostnader. Ett företag kan 
ha gjort stora investeringar och marknadsföringsinsatser i 
sina patent och varumärken. Osäkerheten om investering-
arna kommer att ge avkastning innebär också en kostnad. 
Företagen är inte betjänta av en kombination av osäker-
het och risk för ökade kostnader, säger Patrick Krassén, 
ansvarig för immaterialrättsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Enligt Peter Sande är en förklaring till de kortare hand-
läggningstiderna i Tyskland att intrång och giltighet be-
handlas i olika rättegångar, till skillnad från i Sverige där 
prövningen sker vid en gemensam rättegång. I Tyskland 

har man inte heller huvudförhandlingar där vittnen och 
sakkunniga förhörs. Bevisningen är i stället främst skrift-
lig. Det brittiska domstolssystemet påminner mer om det 
svenska, men där är handläggningstiderna ändå avsevärt 
kortare än i Sverige.

– Domstolen är hårdare med de frister som sätts till par-
terna. Lika många yttranden går inte fram och tillbaka 
som i Sverige, säger Peter Sande.

Att det krävs en mer aktiv processledning från domsto-
lens sida för att få ner handläggningstiderna lyfts även 
fram av Svea hovrätts president Fredrik Wersäll.

– Domarna måste ta befälet i processföringen och se till 
att målen drivs framåt med tillräcklig fart och målmed-
vetenhet. Det är domarnas uppgift att se till att parterna 
håller tidsfristerna och att inget ovidkommande förs in i 
processen, säger han.

Men även ombuden har ett ansvar för att handlägg-
ningstiderna drar ut på tiden.

– Ombuden skulle generellt kunna bli bättre på att inte 
begära anstånd så ofta som vi gör. Vi skulle kunna pla-
nera vårt arbete bättre och anställa och ta hjälp av fler 
biträdande jurister, säger Peter Sande.

KOMPLEXA MÅL

Immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknads-
föringsrättsliga mål beskrivs ofta som de mest omfattan-
de och komplexa som handläggs i svensk domstol. Till de 
immaterialrättsliga målen hör de som rör varumärken, 
upphovsrätt, rätten till mönster och patenträtt. Patent- » 

Fokus Tre nya domstolarFokus Domstolsreformer

I Sverige tar det tre år 
att få ett patentmål 
avgjort i första instans. 
I Tyskland och Stor-
britannien är handlägg-
ningstiden cirka ett år.
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målen, som ofta handlar om patentskyddade läkemedel, 
betraktas av många som de mest komplicerade.

– Patent är ett svårt område med många tekniska fråge-
ställningar som handlar om att bedöma uppfinningar och 
deras nyhetsvärde, säger Ulf Bernitz.

Det finns huvudsakligen två typer av patentmål – in-
trångsmål och ogiltighetsmål. I intrångsmålen stämmer 
en patentinnehavare någon som patentinnehavaren an-
ser gör intrång i patentet. I ogiltighetsmålen vill någon 
driva en verksamhet, men det finns patent som förhin-
drar det. Den som vill starta en rörelse väcker då talan 
om att patentet ska ogiltigförklaras, eftersom det aldrig 
borde ha beviljats till exempel därför att det inte har till-
räcklig uppfinningshöjd, förklarar Peter Sande. 

Konkurrensmålen, som ofta handlar om förbjuden kon-
kurrensbegränsning, är också komplexa. Ofta ska en hel 
marknad kartläggas för att exempelvis effekterna av före-
tagssammanslagningar ska kunna analyseras. Dessutom 
har domstolen vanligen omfattande ekonomiska utred-
ningar att ta ställning till i samband med konkurrensmål.

REGELVERK

Lagstiftningen på rättsområdena är också komplex och 
bygger förutom på nationell lagstiftning i stor utsträck-
ning på internationella konventioner och EU-rätt. På 
varumärkessidan används framför allt EU-rätten. På pa-
tentsidan lutar man sig mot praxis som utvecklas under 
den europeiska patentkonventionen, EPC. På upphovs-
rättsområdet tillämpas EU-rätt och nationell rätt i unge-
fär samma utsträckning.

– EU-rättsliga frågeställningar är vanligt förekomman-
de. På avdelningen har vi ofta haft något mål där det 
ställts någon fråga till EU-domstolen om ett förhandsav-
görande, säger Anders Dereborg, som i dag är chefsråd-
man på den avdelning som hanterar immaterialrättsliga 
och patenträttsliga mål på Stockholms tingsrätt.

MÅLKATEGORIER 

Patent- och marknadsdomstolen beräknas årligen få up-
pemot 400 mål och ärenden. Strax över 80 procent av 
dem väntas vara immaterialrättsliga. Resterande knappt 

» 

Fokus Domstolsreformer

» 

”Patent är ett 
svårt område med 

många tekniska 
frågeställningar 

som handlar 
om att bedöma 
uppfinningar 

och deras 
nyhetsvärde.”

Ulf Bernitz

Ulf Bernitz.
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20 procent blir marknadsföringsrättsliga och konkur-
rensrättsliga mål, med en övervägande del marknadsfö-
ringsrättsliga mål. 

När reformen är klar är en preliminär bedömning att 
omkring 135 mål årligen kommer att handläggas i Patent- 
och marknadsöverdomstolen – uppskattningsvis 75 varu-
märkes- och upphovsrättsmål, 35 marknads- och konkur-
rensmål samt 25 patentmål. 

De mål där talan redan har väckts ute i landet ska dö-
mas färdigt där, och inte flytta till de nya domstolarna. 
Men under 2017 väntas de nya patent- och marknads-
domstolarna helt ha tagit över handläggningen av målen.

Patentmålen är redan i dag koncentrerade till Stock-
holms tingsrätt och Svea hovrätt och blir kvar där i de 
nya patent- och marknadsdomstolarna. 

I domstolarna kommer dels mål som rör svenska patent 
som har registrerats vid Patent- och registreringsverket 
(PRV) att handläggas, dels mål som rör klassiska europe-
iska patent som har beviljats av det europeiska patentver-
ket (EPO). Mål som rör det enhetliga europeiska patentet 

kommer från start enbart att handläggas i den enhetliga 
europeiska patentdomstolen. (Läs mer på sidan 40.) Övri-
ga immaterialrättsliga mål, som i dag i princip kan hamna 
hos vilken tingsrätt som helst i landet, ska efter reformen 
också koncentreras till patent- och marknadsdomstolarna. 

Konkurrensmålen handläggs redan i dag till viss del 
vid Stockholms tingsrätt, men däremot inte alls i Svea 
hovrätt. Efter reformen kommer även konkurrensmålen 
att handläggas vid de nya patent- och marknadsdomsto-
larna. 

En annan målkategori i patent- och marknadsdomsto-
larna blir överklaganden av Patent- och registreringsver-
kets beslut i immaterialrättsliga registreringsmål, det vill 
säga mål som gäller patent-, varumärkes- och mönsterre-
gistreringar. Dessa mål handläggs i dag av Patentbesvärs-
rätten.  

Ytterligare en målkategori för de två nya domstolarna 
är de mål som i dag prövas av Marknadsdomstolen, det 
vill säga mål som gäller om marknadsföring har skett på 
ett riktigt sätt. Hit hör mål där Konsumentombudsman- » 

Fokus Domstolsreformer

Immaterialrättsliga, 
konkurrensrättsliga och 
marknadsföringsrätts-
liga mål är de mest om-
fattande och komplexa 
som handläggs i svensk 
domstol. 
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nen väcker talan mot olika företag om ålägganden och 
förbud. 

NYREKRYTERING

Totalt kommer Patent- och marknadsdomstolen troligen 
att ha 35–40 anställda. Anders Dereborg räknar med att 
domstolen behöver cirka tolv ordinarie juristdomare och 
fem ordinarie tekniska ledamöter, så kallade patentråd. 
Patentråden kommer i huvudsak från Patentbesvärsrät-
ten, något råd kan behöva nyrekryteras. Juristdomarna 
kommer från tre håll – dels från Stockholms tingsrätt där 
de arbetar i dag, dels från Patentbesvärsrätten, och några 
kommer att nyrekryteras. 

Den avdelning på Svea hovrätt som ska bli Patent- och 
marknadsöverdomstolen består i dag av cirka 30 perso-
ner som ska utökas till ungefär 50, varav sju, åtta är nya 
juristdomare. Två tekniska ledamöter flyttar med från 
Patentbesvärsrätten. 

– Vi har redan ett antal domare som är specialiserade 
på immaterialrätt, men vi behöver 
förstås utöka antalet när vi blir pa-
tent- och marknadsöverdomstol, 
säger Christine Lager. 

De domare som nyrekryteras 
bör ha erfarenhet av såväl imma-
terialrätt och marknadsföringsrätt 
som konkurrensrätt och tvistelös-
ning i allmänhet.

– Det kan finnas personer på 
domarbanan som har de här spe-
cialkunskaperna. Min förhopp-
ning är också att vi ska kunna 
locka till oss andra jurister som 
har jobbat med immaterialrätt och 
patent. Det kan vara anställda vid 
patentbyråer och akademiker. Advokater är en annan så-
dan grupp, säger Stefan Strömberg, chef för Stockholms 
tingsrätt.

Varför ska advokater söka domartjänsterna vid de nya 
domstolarna?

– Domarjobbet är ett intellektuellt och givande arbete 
där man har friheten i att inte vara bunden av en klients 
önskemål, utan får pröva ett ärende förutsättningslöst. 
För många advokater tror jag att det skulle vara stimule-
rande att arbeta med samma frågor som tidigare men i en 
annan roll. Generellt vore det en fördel om fler domare 
hade erfarenhet av andra roller i rättsprocessen, säger 
Stefan Strömberg.

Anders Dereborg anser också att en bakgrund som ad-
vokat kan vara fördelaktigt.

– Som domare ser man det man får presenterat för sig. 
Det ger en beskuren bild av vad som har hänt. En advo-
kat som arbetar med klienter får en mycket vidare bild 

av problematiken och frågekomplexet. Det är något som 
advokater som kommer in i dömande verksamhet kan bi-
dra med, säger han.

Advokat Håkan Borgenhäll, som är specialiserad på im-
materialrätt, tror att advokater skulle tillföra domstolen 
en förståelse för ombudens arbetssituation i de berörda 
målkategorierna.

– Domstolen har inte alltid insikt i vilket enormt arbete 
som ibland ligger bakom att bygga upp och driva ett fall. 
Det gör att domstolen ibland tycker att rättegångskostna-
derna blir för höga och prutar ner räkningen, säger han.

TIDSBRIST

När verksamheten i domstolarna startar den 1 september 
är det viktigt att de domare som ska handlägga målen har 
anställts och hunnit sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter. 
I praktiken är domstolsreformen redan ett faktum, men 
riksdagen väntas inte fatta det formella beslutet om att 
inrätta de nya patent- och marknadsdomstolarna förrän 

i mars. För att hinna anställa do-
mare har Stockholms tingsrätt och 
Svea hovrätt därför fått tillstånd 
att annonsera ut domartjänsterna 
innan det formella beslutet är ta-
get. 

– Men det kan inte bli tal om att 
utnämna några domare förrän 
riksdagsbeslutet är fattat, säger 
Eva Sjölund, administrativ direk-
tör på Stockholms tingsrätt.

Hon förklarar att de som blir ak-
tuella för tjänsterna möjligen inte 
vill säga upp sig innan de vet att 
de med säkerhet kommer att ut-
nämnas till domare i de nya dom-

stolarna. Har de lång uppsägningstid finns inga garantier 
för att de är tillgängliga när domstolen öppnar. Eftersom 
Patentbesvärsrättens och Marknadsdomstolens verksam-
het pågår ända till den 31 augusti kommer personalen 
därifrån till den nya domstolen tidigast den 1 september, 
samma datum som domstolen ska vara klar för start. 
Även om viss utbildning kan ges under våren kan inte 
alla utbildningsinsatser som behövs för befintlig och ny-
anställd personal sättas in i tid. En advokat som får en av 
domartjänsterna kan till exempel behöva grundläggande 
kurser i domarrollen. Tekniska domare och juristdomare 
som följer med från Patentbesvärsrätten och Marknads-
domstolen behöver utbildas i en ny processordning. Pa-
tentbesvärsrätten tillämpar en förvaltningsprocess där 
rättegångsbalken är det styrande regelverket. 

– Det blir inte mycket tid till utbildning före den 1 sep-
tember. Det är ett oerhört tajt schema. Det säger sig själv 
att det inte kan vara full fart från dag ett, det är omöjligt. 

”Vi utgår från att 
riksdagen antar 

förslaget som ligger, 
och det finns inga 

indikationer på 
något annat. Förslaget 

är inte politiskt 
kontroversiellt.”

Fredrik Wersäll

» 

Fredrik Wersäll.

Eva Sjölund.
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Men ambitionen är att verksamheten ska vara i full gång 
så fort som möjligt, säger Eva Sjölund.

Fredrik Wersäll ser dock inga problem med att riksda-
gen ännu inte har fattat det formella beslutet att inrätta 
de två nya domstolarna.

– Vi utgår från att riksdagen antar förslaget som ligger, 
och det finns inga indikationer på något annat. Förslaget 
är inte politiskt kontroversiellt, säger han.

Svea hovrätt har också lite längre tid till förberedelser 
och rekrytering, eftersom målen som ska handläggas i 
Patent- och marknadsöverdomstolen först ska passera 
Patent- och marknadsdomstolen. Endast ett mindre antal 
mål flyttas över direkt från Marknadsdomstolen till Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen. 

DEL AV ALLMÄNNA DOMSTOLARNA

Svenskt Näringsliv hade föredragit att patent- och mark-
nadsdomstolarna hade blivit en separat specialdomstol i 
stället för som nu en del av de allmänna domstolarna. Ett 
argument för specialdomstolar är att en hög kompetens 
kan upprätthållas när domstolens personal enbart arbe-
tar med vissa målkategorier. Handläggningen av målen 
blir därför effektivare.

En följd av att domarna i Patent- och marknadsdom-
stolen anställs vid Stockholms tingsrätt blir att de vid 
behov även kan komma att döma i andra mål än imma-

terialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsförings-
rättsliga.

– De måste vara beredda att tjänstgöra och handlägga 
alla typer av mål. Domarrollen är bredare än just den spe-
cialitet man har. Det är viktigt att de som tjänstgör här 
tillför kompetens till andra mål, till exempel tvistemål, 
säger Stefan Strömberg.

Ulf Bernitz berättar att det finns farhågor att de imma-
terialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsförings-
rättsliga målen kan nedprioriteras till förmån för andra 
mål.

– Om stora brottmål, som har förtur, ska handläggas 
och det blir knappt med resurser skjuts de här målen kan-
ske åt sidan. Då bli det ökad tidsutdräkt och försämrad 
kvalitet på handläggningen av de här målen. Arbetsläget i 
Stockholms tingsrätt är ansträngt redan i dag. Handlägg-
ningstiderna påverkas av hur många kvalificerade doma-
re som i praktiken kommer att få arbeta med målen. Man 
kan befara att det inte blir så stor ändring jämfört med 
hur det ser ut i dag, säger Ulf Bernitz.

Farhågan delas av Svenskt Näringsliv.
– Det är upp till de allmänna domstolarnas chefer att 

bestämma hur målen ska fördelas på domstolens doma-
re. Kommer det in mål som har förtur på grund av krav 
på skyndsamhet, till exempel mål som rör ungdomar, 
finns en risk för att resurserna används till det som är » 

Fokus Domstolsreformer

Alla immaterialrättsliga, 
konkurrensrättsliga och 
marknadsföringsrätts-
liga mål ska hand läggas 
i Stockholm efter 
reformen.
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akut. Då kan de immaterialrättsliga målen bli lidande, sä-
ger Patrick Krassén.

Bengt Domeij undrar också om domarna kommer att 
få ägna sig åt kompetensutveckling i tillräckligt stor ut-
sträckning.

– Frågan är om de verkligen blir fredade och kan ägna 
sig åt kompetensutveckling när de inte har några im-
materialrättsliga, konkurrensrättsliga eller marknadsfö-
ringsrättsliga mål. Eller kommer domstolen att lägga an-
dra mål på dem då, säger Bengt Domeij som också hade 
föredragit om domstolarna hade varit organisatoriskt 
självständiga.

Men både Stefan Strömberg och Anders Dereborg lo-
var att det inte finns någon anledning till oro för att må-
len vid Patent- och marknadsdomstolen ska försvinna i 
mängden.

– I propositionen står att det bör vara den här avdel-
ningens huvudsakliga uppgift att arbeta med de här må-
len. De här målen kommer inte att prioriteras ner till för-

mån för till exempel stora allmänna brottmål, försäkrar 
Anders Dereborg.

– Man kan känna sig förvissad om att vi inte kommer 
att tulla på Patent- och marknadsdomstolens resurser, 
om det inte gäller något väldigt dramatiskt ärende. Jag 
som chef kommer att arbeta för att freda de resurser som 
finns och ibland till och med tillföra resurser för att må-
len ska kunna avgöras snabbt. Vi ska verkligen arbeta för 
en snabb hantering, säger Stefan Strömberg.

Fredrik Wersäll och Christine Lager betonar att även 
hovrätten kommer att se till att Patent- och marknads-
överdomstolen har de resurser och den specialistkompe-
tens som målhanteringen kräver och reformen förutsätter. 

– Den avdelning som jag redan är chef för och inom 
vilken överdomstolen inrättas har inte ens i dagsläget 
brottmål annat än om det gäller immaterialrättsbrott. 
Självklart kommer det att gälla också när Patent- och 
marknadsöverdomstolen inrättas här, säger Christine La-
ger. 

» 

Domstolscheferna 
garanterar att målen 
i de nya patent- och 
marknadsdomstolarna 
inte kommer att för-
svinna i mängden.



Advokaten Nr 1 • 2016 37

Fokus Domstolsreformer

UTMANINGAR

Samtliga bedömare vi har varit i kontakt med anser att 
fördelarna med reformen överväger. 

– Men att alla immaterialrättsliga mål i landet handläggs 
i Stockholm innebär resor för vissa och det kan säkert 
innebära en nackdel för en och annan, säger Anders De-
reborg.

Den största utmaningen med reformen är enligt både 
Stefan Strömberg och Anders De-
reborg att tre domstolar, det vill 
säga Patentbesvärsrätten, Mark-
nadsdomstolen och Stockholms 
tingsrätt, som delvis arbetar på 
olika sätt och under olika förut-
sättningar, läggs samman. 

– Det är tre domstolar som hit-
tills har arbetat med tre olika pro-
cessordningar som ska samsas på 
ett ställe och arbeta tillsammans, 
säger Anders Dereborg.

För Patent- och marknads-
överdomstolen blir den största 
utmaningen att ta sig an nya rätts-
områden. Marknadsrättsliga och 
konkurrensrättsliga ärenden han-
teras inte i domstolen i dag. 

FÖRBEREDELSER

För att förbereda sig inför reformen sker erfarenhetsut-
byte och kunskapsöverföring genom olika möten mellan 
den personal på Svea hovrätt som ska arbeta i den nya 
överdomstolen och anställda vid Patentbesvärsrätten 
och Marknadsdomstolen. Dessutom ska både nationella 
och internationella kompetensutvecklingsinsatser anord-
nas för domarna. 

– Vi planerar även att tillsammans med Stockholms 
tingsrätt inrätta en särskild domarutbildning där man 
från det att man antas som hovrättsfiskal i hovrätten får 
en domarutbildning som är inriktad mot patent- och 
marknadsdomstolarna, säger Christine Lager.

TVÅINSTANSKEDJA

En skillnad jämfört med i dag är att det blir en tvåinstans-
kedja för mål på marknadsrättens område som tidigare 
har avgjorts direkt i Marknadsdomstolen. 

– Om man är intresserad av att få ett snabbt slutgil-
tigt avgörande och får rätt i Marknadsdomstolen är den 
vinnande parten naturligtvis nöjd med det. Men ett en-
instansförfarande kan ifrågasättas av rättssäkerhetsskäl, 
säger Christine Lager.

Peter Sande tycker också att en tvåinstansprövning är 
att föredra – att en eninstansprövning ger en konstig sig-
nal.

– Det signalerar att målet inte är så viktigt, att det räck-
er att pröva det i en instans, säger han.

Svenskt Näringsliv hör däremot till dem som tycker att 
den förlängda instanskedjan är en nackdel.

– Vi har förståelse för synpunkten att det är en rättssä-
kerhetsaspekt att kunna överklaga i flera instanser. Men 
i den här typen av mål är det också viktigt för företag att 
kunna få ett snabbt avgörande, i synnerhet för små före-

tag som har begränsade resurser 
till långdragna processer. Vi hade 
gärna sett att det hade gått att be-
hålla eninstansprövningen, säger 
Patrick Krassén.

KORTAD INSTANSKEDJA

Patent- och marknadsöverdom-
stolens domar kommer bara att 
kunna överklagas till Högsta dom-
stolen om överdomstolen ger sitt 
tillstånd till det. 

– Det ska vi enligt förslaget en-
bart göra om det finns ett preju-
dikatintresse, det vill säga väldigt 
restriktivt. För det stora flertalet 
mål finns praxis, inte minst från 

EU-domstolen. I sådana fall ska vi inte ge tillstånd att 
överklaga domen. För parterna, inte minst näringslivet 
som ofta vill ha snabba avgöranden, är det en stor fördel. 
Finns det däremot ett prejudikatbehov kommer vi att ge 
tillstånd till prövning i Högsta domstolen, säger Christine 
Lager.

För en prövning i Högsta domstolen förutsätts dess-
utom att HD beviljar prövningstillstånd.

Tanken med den kortade instanskedjan är att få ner 
handläggningstiderna. Men Håkan Borgenhäll hade ändå 
gärna sett att parterna hade kunnat ta immaterialrättsliga 
mål till Högsta domstolen, vilket är fallet i många av de 
ledande industriländerna.

– Högsta domstolen är viktig när det gäller att utstaka 
praxis på det immaterialrättsliga området och har gjort 
många fantastiskt bra domar på det här rättsområdet. 
Det är synd att inte parterna får möjlighet att disponera 
över frågan om att ansöka om prövningstillstånd, säger 
han. 

Bengt Domeij är däremot positiv till att de berörda må-
len endast undantagsvis kommer att prövas av Högsta 
domstolen.

– Det är klart att Patent- och marknadsöverdomstolen 
ska kunna avgöra om det finns ett prejudikatintresse. I 
dag överklagar parterna ofta till Högsta domstolen. Det 
kan ta upp till ett år innan de får avslag på sin ansökan 
om prövningstillstånd. Det är bättre att processen blir 
klar tidigare, säger han. n

”Jag som chef kommer 
att arbeta för att freda 
de resurser som finns 

och ibland till och med 
tillföra resurser för 
att målen ska kunna 

avgöras snabbt. Vi ska 
verkligen arbeta för en 

snabb hantering.”
 Stefan Strömberg

» 

Stockholms 
tingsrätt och 
Svea hovrätt 
självklara val
– vänd!

 Stefan Strömberg.
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Det var aldrig någon tvekan om att det var 
i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt 
de nya patent- och marknadsdomstolarna 
skulle inrättas. 

 Vid Stockholms tingsrätt finns redan en stor erfa-
renhet av att handlägga patentmål och immateri-
alrättsliga mål. Hälften av alla immaterialrättsliga 

mål och samtliga patentmål i landet avgörs redan här. 

Tingsrätten är indelad i fem avdelningar. Det är vid den 
femte avdelningen som patentmålen och de immaterial-
rättsliga målen handläggs. I samband med reformen görs 
avdelningen om till patent- och marknadsdomstol. Brott-
mål och tvistemål som nu handläggs på avdelningen ska 
fördelas ut på de övriga fyra avdelningarna så att avdel-
ningen blir specialiserad på immaterialrätt, konkurrens-
rätt och marknadsföringsrätt.

Att Svea hovrätt blir andra instans är också ett självklart 
val. En av hovrättens åtta avdelningar är redan specialav-
delning för immaterialrättsliga mål och det är på denna 

Fokus Domstolsreformer

» 

Svea hovrätt, där Patent- 
och marknadsöver-

domstolen inrättas, fira-
de sitt 400-årsjubileum 

2014. Överdomstolen 
flyttar in i Stenbockska 

palatset, ett adelspalats 
från 1600-talet, på 

Riddarholmen. I februari 
2018 ska byggnaden 

vara iordningställd för 
den nya organisationen.

Svea hovrätt och
Stockholms tingsrätt
självklara val



Advokaten Nr 1 • 2016 39

Fokus Tre nya domstolar

avdelning som överinstansen inrättas. På avdelningen 
hanteras bland annat också stora tvistemål och klander 
av skiljedomar. 

– Dessa måltyper har starka samband med de kompli-
cerade och omfattande mål som omfattas av reformen. 
Det innebär därför fördelar att överinstansen inrättas 
inom denna avdelning, säger Patent- och marknadsöver-
domstolens blivande chef Christine Lager.

Till Stockholms tingsrätt väntas så många immateri-
alrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsförings-
rättsliga mål att de fyller en hel avdelning. Svea hovrätt 

som får betydligt färre mål i de berörda målkategorierna 
anser att en egen avdelning för de berörda målen skulle 
bli alltför liten och sårbar. Domarna som ska rekryteras 
till överdomstolen kommer därför även att handlägga 
bland annat omfattande tvistemål och klander av skilje-
domar.

– Det gör att domarna får ett bredare register inom 
kvalificerad tvistelösning på näringslivets område. Det är 
berikande när man håller på med immaterialrättsliga och 
konkurrensrättsliga mål, säger Svea hovrätts president 
Fredrik Wersäll. n » 

Patent- och mark-
nadsdomstolarna 
kommer att förutom 
nationell lagstiftning 
i stor utsträckning 
tillämpa internatio-
nella konventioner 
och EU-rätt.
Avgörandena i den 
enhetliga europe-
iska patentdomsto-
len ska i första hand 
grundas på förord-
ningarna om det en-
hetliga patentskyd-
det, domstolsavtalet 
och den europeiska 
patentkonventionen 
(EPC).

REGELVERK

Enhetligt 
patent införs 
snart i EU
– vänd!

Fokus Domstolsreformer

Stockholms tingsrätt, som 
firade 100-årsjubileum 
2015, är inrättad i Råd-
huset på Scheelegatan i 
Stockholm. Patent- och 
marknadsdomstolen lik-
som den nordisk-baltiska 
regionala avdelningen i 
den enhetliga europeiska 
patentdomstolen flyttar 
också snart in 
i byggnaden.
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» 

» 

Snart går det att få ett enhetligt patent som 
gäller i princip i hela EU. Samtidigt in rättas 
en gemensam patentdomstol i Europa, med 
regionala och lokala avdelningar i EU:s 
medlemsländer. 

 Ett enhetligt patentsystem i Europa och en gemen-
sam europeisk patentdomstol har diskuterats i 
många år.

– Det är i princip EU:s längsta förhandlingsprojekt. I 
modern tid har diskussionerna 
pågått sedan början av 2000-talet, 
säger Louise Petrelius, rättssak-
kunnig på enheten för immate-
rialrätt och transporträtt på Jus-
titiedepartementet och Sveriges 
representant i den förberedande 
kommitté som ansvarar för dom-
stolens inrättande. 

Ända sedan andra världskriget 
har det funnits en strävan i Europa 
att hantera patentfrågor gemen-
samt så att företag och uppfinnare 
inte ska behöva vända sig till varje 
enskilt land de vill skydda sin upp-
finning i. Den strävan uppnåddes 
1973 när den europeiska patent-
konventionen, en internationell 
konvention för granskning och 
meddelande av patent, antogs. 
Fem år senare gick det att ansöka om ett europeiskt pa-
tent vid det europeiska patentverket (EPO). Det är sedan 
dess inte längre nödvändigt att vända sig till varje lands 
patentverk i Europa för att skydda sin uppfinning. När 

det europeiska patentverket har godkänt ett patent kan 
det, inom tre månader, registreras hos de nationella pa-
tentverken i Europa. Men en avgift ska betalas till varje 
nationellt patentverk och det klassiska europeiska paten-
tet måste dessutom ofta översättas till språket i det land 
där patentet registreras. 

Om allt går enligt planerna ska det gå att få ett enhetligt 
europeiskt patentskydd i början på 2017. Det enhetliga 
patentskyddet innebär att en patenthavare kommer att 
kunna begära att ett europeiskt patent som beviljats av 
det europeiska patentverket i München ska ges enhetlig 
verkan i princip i hela EU. Kostnaderna för översättning 
och registrering som är förenade med de klassiska euro-

peiska patenten försvinner.
Samtidigt som det enhetliga 

patentet införs skapas en enhet-
liga europeisk patentdomstol, 
där ogiltighets- och intrångsmål 
i så gott som alla EU-länder kan 
prövas. Det kan jämföras med ett 
klassiskt europeiskt patent, där en 
fråga måste prövas i varje land där 
det uppkommit en tvist angående 
patentet. 

EN MARKNAD

Bengt Domeij, professor i civilrätt 
vid Uppsala universitet, anser att 
det är en stor fördel att i princip 
hela EU framöver bedöms som en 
marknad.

– Företag patenterar samma 
uppfinningar i stora delar av Eu-

ropa och deras produkter ser i stort sett likadana ut i alla 
europeiska länder. Det blir dyrt att pröva frågan i varje 
enskilt land. Dessutom kan det bli motstridiga avgöran-
den. Det kan medföra att det blir otillåtet att sälja produk-

Enhetligt patent
införs snart i EU

”Företag patenterar 
samma uppfinningar i 
stora delar av Europa 
och deras produkter 

ser i stort sett likadana 
ut i alla europeiska 
länder. Det blir dyrt 

att pröva frågan i varje 
enskilt land. Dessutom 
kan det bli motstridiga 

avgöranden.”
Bengt Domeij

Bengt Domeij.
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» 

Fokus Domstolsreformer

Torsdagen den 11 
februari 2016 anord-
nas en konferens om 
den nordisk-baltiska 
regionala avdel-
ningen i den en-
hetliga europeiska 
patentdomstolen av 
Sveriges advokat-
samfund, Sveriges 
Domstolar och Jus-
titiedepartementet.

Konferensen 
hålls på Rosenbads 
konferenscenter, 
Drottninggatan 5 i 
Stockholm. Anmä-
lan görs före den 30 
december 2015 på 
www.domstol.se/
nbrd-upc-registra-
tion. Konferensen 
är gratis och lunch 
ingår. För mer in-
formation kontakta: 
Janita Frödén, janita.
froden@dom.se

KONFERENS OM 
EU-PATENT-
DOMSTOLEN 
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ten i ett land och att uppfinnaren får betala skadestånd 
för produkter som sålts i landet. Samtidigt kan det vara 
tillåtet att sälja produkten i ett annat EU-land, säger han.

Till grund för reformen ligger dels förordningarna om 
ett enhetligt patentskydd som antogs i december 2012 av 
Europaparlamentet, dels domstolsavtalet, ett internatio-
nellt mellanstatligt avtal som undertecknades i februari 
2013. 

Så gott som alla, 26 av EU:s 28 medlemsstater, deltar 
i systemet. Spanien har valt att stå utanför både det en-
hetliga patentskyddet och den enhetliga domstolen. Kroa-
tien har fortfarande inte anslutit sig till patentskyddet och 
domstolen, men förväntas göra 
det. Polen har antagit förordning-
arna om patentskyddet men har 
inte undertecknat domstolsavtalet. 
Övriga EU-länder har anslutit sig till 
både patentskyddet och domsto-
len, berättar Louise Petrelius. 

En anledning till att reformen 
har dragit ut på tiden och att 
Spanien har valt att inte delta i 
samarbetet är språkfrågan – det 
vill säga vilka språk som ska vara 
Europeiska patentverkets (EPO) 
officiella språk. Spanien ville att 
patentskriften skulle översättas till 
spanska. När engelska, tyska och 
franska, men inte spanska, blev of-
ficiella språk valde Spanien att stå 
utanför både det enhetliga paten-
tet och den enhetliga domstolen. 

För att det enhetliga patentskyd-
det ska börja gälla krävs att domstolsavtalet träder i kraft. 
Det sker när tretton medlemsstater, däribland Tyskland, 
Storbritannien och Frankrike har ratificerat det. I mitten 
på december 2015 hade åtta EU-medlemmar ratificerat 
avtalet. Frankrike var ett av dem, Sverige ett annat. 

– Vi vet att fler länder kommer att ratificera avtalet un-
der den kommande 4–5-månadersperioden. I Tyskland 
och Storbritannien pågår nationella genomförandepro-
cesser för att få lagstiftning på plats, säger Louise Petre-
lius. 

REGIONALA OCH LOKALA AVDELNINGAR

Domstolens första instans består av en central avdelning 
samt lokala och regionala avdelningar i medlemsstaterna. 

Den centrala avdelningen har sitt säte i Paris med un-
deravdelningar i München och London. Vid underavdel-
ningen i München ska patentmål som rör teknik och me-
kanik handläggas. Mål som handlar om läkemedelspatent 
ska avgöras vid underavdelningen i London. Domstolens 
andra instans får sitt säte i Luxemburg. 

Malta och Luxemburg inrättar sannolikt inte några 
egna lokala avdelningar utan kommer att låta målen av-
göras vid den centrala avdelningen. Sverige och de baltis-
ka länderna inrättar en nordisk-baltisk regional avdelning 
med säte i Stockholm. I mitten av december var det den 
enda regionala avdelningen. Resten av länderna väntas 
inrätta lokala avdelningar.

Hur många lokala avdelningar som inrättas i varje land 
beror på hur många patentmål som i dag handläggs i län-
derna. Tyskland, som har en omfattande patentaktivitet, 
får fyra stora lokala avdelningar, medan det i till exempel 
Finland är tillräckligt med en avdelning.

Alla domare som anställs vid 
domstolen ska ingå i en gemen-
sam domarpool. 

Domarsitsarna ser olika ut bero-
ende på i vilken avdelning ett mål 
avgörs. I de tyska lokala avdelning-
arna ska domarsitsen bestå av två 
tyska domare och en domare från 
domarpoolen. I den finska avdel-
ningen ska sitsen bestå av en finsk 
domare och två från poolen. Vid 
den nordisk-baltiska regionala av-
delningen ska sitsen bestå av två 
domare från Sverige och de bal-
tiska länderna och en domare från 
domarpoolen.  

ANTAL DOMARE

Det är oklart exakt vilka länder 
som har ratificerat domstolsav-
talet och som kommer att delta i 

domstolens verksamhet från start. Det är därför osäkert 
hur många domare som inledningsvis arbetar i domsto-
len. Baserat på antalet beräknade mål och domarnas pro-
duktivitet beräknas omkring 50 domare behöva anställas 
till domstolens första och andra instans. Siffran är dock 
mycket osäker, betonar Louise Petrelius.

För att få en bild av intresset för tjänsterna och vilken 
kompetens som finns gick det för en tid sedan att göra en 
förvalsanmälan. Då uttryckte omkring 1 300 personer in-
tresse för domartjänsterna. Enligt Louise Petrelius fanns 
många bra kandidater från de flesta EU-länderna. Poten-
tiella domare från de länder som inte har så stor patent-
tvistaktivitet erbjuds utbildning. 

Förhoppningen är att domarrekryteringen kan påbör-
jas redan under våren. Den förberedande kommittén har 
dock inte fattat något beslut om detta ännu, är Louise 
Petrelius noga med att påpeka.

– Domarna som anställs måste ha en bred kompetens 
inom patenttvister. Det är viktigt att rekrytera de bästa do-
marna i EU till den här domstolen, säger Louise Petrelius.

» 

Patrick Krassén.
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LÄGRE KOSTNAD

PRV:s chefsjurist Karin Bergh är mycket positiv till att ett 
enhetligt patentsystem nu kommer till stånd i Europa. 

– Det innebär att våra användare kan få patent i Europa 
betydligt enklare än i dag och till en lägre kostnad. Det 
kommer att gå att få patent i 26 länder till en årsavgift 
motsvarande vad det kostar i fyra länder i dag, säger Ka-
rin Bergh.

Patrick Krassén hos Svenskt Näringsliv betonar att det 
är positivt att prejudikatbildningen på patentområdet nu 
blir enhetlig på europeisk nivå.

– I en globaliserad värld där allt fler företag agerar på 
många olika marknader blir kost-
naderna stora för att sätta sig in i 
ett stort antal mindre jurisdiktio-
ners olika system. Enhetlighet och 
harmonisering sänker företagens 
kostnader för att söka patent-
skydd, säger han.

SÅRBARA FÖRETAG

Men till en början kommer domsto-
len att sakna praxis, vilket kan vara 
en nackdel, anser Karin Bergh. 

– Det kan göra att någon som 
har en svårbedömd fråga väljer att 
inte använda systemet.

En annan nackdel med det en-
hetliga patentet är att företagen 
blir mer sårbara. Den som förlo-
rar en patenttvist i den enhetliga 
domstolen blir av med sitt patent-
skydd i samtliga 26 EU-länder.

– Om ett patent attackeras, ogiltighetstalan väcks och 
patentinnehavaren förlorar faller alla patent i hela regio-
nen. Man blir mer sårbar än om man har flera nationella 
rättigheter, säger Bengt Domeij. 

SJÄLVFINANSIERAD DOMSTOL

Patenthavare har i genomsnitt patent i mellan åtta och tio 
länder. Det finns, enligt Bengt Domeij, studier som visar 
att dessa patent kostar ungefär en miljon kronor att söka 
och få. 

Årskostnaden för ett enhetligt europeiskt patent mot-
svarar årsavgifterna för att ha patentskydd i de fyra van-
ligaste ansökningsländerna Tyskland, Storbritannien, 
Frankrike och Nederländerna.

– Vill du ha patentskydd i fler än fyra europeiska länder 
blir det billigare med ett enhetligt europeiskt patent än 
att vända sig direkt till de nationella patentverken. Men 
den som bara är intresserad av att få patent på en lokal 
marknad ska inte söka det enhetliga patentet utan ett na-
tionellt patent, säger Bengt Domeij.

Den enhetliga domstolen ska på sikt vara självfinansie-
rad och bygga på avgifter som parterna betalar utifrån 
tvisteföremålets värde. Det kan komma att kosta 100 000 
kronor enbart att inleda en process. 

– Det oroar mig att mindre bolag kanske inte ser det 
som realistiskt att processa. En ordning är föreslagen där 
man ska vara generös mot mindre företag som har dålig 
ekonomi, men de återstår att se hur det kommer att fung-
era i praktiken, säger advokat Håkan Borgenhäll.

Advokat Peter Sande anser också att mindre och med-
elstora företag missgynnas av avgifterna i den enhetliga 
domstolen.

– Får de rätt får de ändå svårt att 
hämta hem sina rättegångskostna-
der. Det tror jag kan vara en avhål-
lande faktor från att använda sys-
temet, säger han.

OLIKA PATENTMÅL

Domstolen ska handlägga såväl 
mål som rör europeiska patent 
med enhetlig verkan som de klas-
siska europeiska patent som finns 
i dag.

När det gäller de klassiska euro-
peiska patenten går det under en 
övergångsperiod på sju år att välja 
om man vill processa nationellt, 
i Sverige i patent- och marknads-
domstolarna, eller i den nya en-
hetliga europeiska patentdomsto-
len. Till en början väntas den 
enhetliga domstolen därför inte få 

så många mål.
– Företag där ett enskilt patent kan vara enormt viktigt, 

typiskt sett ett läkemedelsbolag, väljer nog inte det en-
hetliga patentsystemet. Företagen skulle spara pengar, 
men vågar nog inte låta patentet prövas i den nya ord-
ningen. Förlorar de en patenttvist förlorar de patentskyd-
det i nästan hela EU, säger Bengt Domeij.

Den som ansöker om och får ett enhetligt europeiskt 
patent kommer däremot vid en eventuell tvist att pro-
cessa i den nya enhetliga domstolen. Efter sju år ska alla 
mål som rör både klassiska europeiska patent och enhet-
liga europeiska patent avgöras i den enhetliga europeiska 
patentdomstolen.

MÅLKATEGORIER

Håkan Borgenhäll tror att den vanligaste målkategorin i 
den enhetliga domstolen blir traditionella intrångstvister 
och genstämningar om ogiltighet, det vill säga en begäran 
om att upphäva registrerade patent. Den som har begått 
ett intrång på den svenska eller baltiska marknaden ska 

”Det innebär att 
våra användare kan 

få patent i Europa 
betydligt enklare än 
i dag och till en lägre 
kostnad. Det kommer 

att gå att få patent 
i 26 länder till en 

årsavgift motsvarande 
vad det kostar 

i fyra länder i dag.”
Karin Bergh

» 

Karin Bergh.
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normalt stämmas i den regionala avdelningen i Stock-
holm. Den som kommer från regionen kan också stäm-
mas vid avdelningen utan att ha sålt några produkter här. 
Parterna kan också komma överens om att processa vid 
en annan avdelning. 

Det första året väntas domstolen få omkring 150–200 
mål i första instansen, endast några få mål förväntas 
överklagas till andra instansen. Därefter bedöms antalet 
mål stiga stadigt och uppgå till omkring 300 andra året. 
I den nordisk-baltiska avdelningen 
kan det handla om cirka fem mål 
det första året. Men prognoserna 
för antalet mål är mycket osäkra, 
understryker Louise Petrelius.

Inledningsvis kommer de flesta 
domarna att arbeta deltid i dom-
stolen.

– Många av de deltidsarbetande 
domarna kommer med all san-
nolikhet att jobba parallellt i en 
nationell domstol. Så blir det för-
modligen även i Stockholm, säger 
Louise Petrelius.

På sikt väntas dock patentmålen 
i de nationella domstolarna mins-
ka i takt med att fler får förtroende 
för det enhetliga europeiska pa-
tentsystemet.

– Min bild är att huvuddelen 
av patentmålen i Stockholms tingsrätt i dag rör europe-
iska patent. Man kan utgå ifrån att en betydande del av 
dem framöver kommer att anhängiggöras vid den nya 
enhetliga europeiska patentdomstolen. Därmed sjunker 
målantalet vid den nationella domstolen, säger Louise 
Petrelius.

Karin Bergh tror dock inte att de nationella patenten 
försvinner helt. 

– Det finns de som inte har behov av patent i alla 26 
länderna och som bara vill ha kostnaderna för ett natio-
nellt patent. De fortsätter att söka patent på sina lokala 
marknader, säger Karin Bergh.

REGIONAL NORDISK-BALTISK AVDELNING

I flertalet länder inrättas lokala eller regionala avdel-
ningar i domstolen. Anledningen är att medlemsstaterna 
anser att det är viktigt att användarna kan processa i sitt 
eget land.

För att målunderlaget skulle bli större var tanken in-
ledningsvis att Sverige, de baltiska länderna samt Finland 
och Danmark skulle ingå i den regionala avdelningen, där 
engelska skulle vara det enda rättegångsspråket.

– Målen vid den regionala avdel-
ningen kommer att avgöras av en 
multinationell domarsits. Då är 
det inte så effektivt att processa på 
svenska, säger Louise Petrelius.

Men språkfrågan var en av an-
ledningarna till att Finland drog 
sig ur förhandlingarna och i stäl-
let beslöt att inrätta en lokal av-
delning i Helsingfors, med finska, 
svenska och engelska som rätte-
gångsspråk. Nationalistiska stäm-
ningar gjorde att även Danmark 
sent i förhandlingarna beslutade 
att inrätta en lokal avdelning i Kö-
penhamn, där det går att processa 
på danska.

– Det gör att det blir färre mål 
och färre domar i den regionala 
avdelningen. Men om Finland och 

Danmark skulle ändra sina beslut kan de ansluta sig se-
nare, säger Louise Petrelius.

Håkan Borgenhäll hade föredragit om Danmark och 
Finland också hade anslutit sig till den nordisk-baltiska 
regionala avdelningen, där Sverige och de baltiska län-
derna nu ingår.

– Vi hade alla tjänat på om vi hade slagit ihop oss. Då 
hade vi fått in fler mål till den regionala avdelningen och 
därmed byggt upp kompetensen snabbare, säger Håkan 
Borgenhäll.

Peter Sande anser att det är en fördel att en regional 
avdelning hamnar i Stockholm.

”Min bild är att huvud
delen av patentmålen 
i Stockholms tingsrätt 

i dag rör europeiska 
patent. Man kan utgå 

ifrån att en betydande 
del av dem framöver 

kommer att anhängig
göras vid den nya 

enhetliga europeiska 
patentdomstolen.”

Louise Petrelius

» 

l Nationella patent söks och beviljas av patent-
verket i respektive land – i Sverige av PRV. Vid 
tvister vänder man sig till nationella domstolar. I 
Sverige handläggs tvisterna i dag av Stockholms 
tingsrätt och Svea hovrätt. Framöver ska tvis-
terna handläggas i Patent- och marknadsdom-
stolen och Patent- och marknadsöverdomstolen 
i Stockholm. 

l Ansökan om ett klassiskt europeiskt patent 
lämnas in till det europeiska patentverket. När 

patentet har beviljats ska det mot en avgift re-
gistreras hos patentverken i samtliga länder där 
det ska gälla. Patenten blir nationella patent i 
respektive land och behandlas som sådana även 
processmässigt. Patenttvister löses nationellt 
eller i den enhetliga europeiska domstolen.

l Ansökan om att begära enhetlig verkan av ett 
europeiskt patent lämnas in och bedöms av det 
europeiska patentverket. Ett patent som ges 
enhetlig verkan kommer att ge ett patentskydd 

som gäller i princip hela EU. Tvister som rör 
patent med enhetlig verkan kan endast lösas 
i den enhetliga europeiska patentdomstolen. 
Årsavgiften för det enhetliga patentskyddet kom-
mer att motsvara summan av dagens nationella 
årsavgifter i Tyskland, Storbritannien, Frankrike 
och Nederländerna.

l Ett patent ger normalt skydd i 20 år. För 
 läkemedel kan patentskyddet förlängas i fem år 
till 25 år.

TRE TYPER AV PATENT

Louise Petrelius.
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– Som advokat är det naturligt att se det som rimligt att 
svenska företag har tillgång till en domstol nationellt där 
de kan få ärenden prövade, säger han.

Han har förståelse för att Finland och Danmark vill ha 
en lokal avdelning. Men eftersom Sverige har flest patent-
mål i regionen tycker han att det är naturligt att Stock-
holm blir säte för den regionala avdelningen.

I förhandlingarna var det heller aldrig aktuellt för Sveri-
ge att ansluta sig till den danska eller finska avdelningen.

– Vi diskuterade Helsingfors som alternativ till en bör-
jan, men när Finland valde att gå den lokala vägen kom vi 
som var kvar överens om att sätet för den regionala avdel-
ningen skulle ligga i Stockholm. Men att det skulle finnas 
möjlighet att ha förhandlingar på andra orter i regionen. 
Domare från Baltikum kommer också att ha sitt huvud-
sakliga arbete i sitt hemland, säger Louise Petrelius.

Karin Bergh beskriver det som trevligt att en regional 
avdelning inrättas i Stockholm. Men eftersom förhand-
lingsspråket blir engelska har svenska företag ingen för-
del förhandlingsmässigt. 

– Men det innebär givetvis en geografisk fördel, säger 
hon.

Patrick Krassén från Svenskt Näringsliv välkomnar 
också avdelningen i Stockholm, men understryker att det 
viktiga egentligen inte är var domstolen placeras, utan 
hur den kommer att fungera. Han har i dagsläget svårt att 
uttala sig om vilka de konkreta effekterna blir för närings-
livet av att en regional avdelning har sitt säte i Stockholm.

– För företag som är verksamma i stora delar av Eu-
ropa spelar det kanske mindre roll om man processar i 
München, London eller Stockholm. Rättegångsspråket är 
oftast engelska och man har ofta motparter som också 
för process på engelska. Man väljer nog att föra process 

där man är van och där det är lämpligast, säger Patrick 
Krassén.

Han tror även att handläggningstiderna kan spela roll 
för valet av avdelning att förlägga en tvist till. 

– Men domstolens ambition är att det inte ska skilja så 
mycket i handläggningstider mellan olika lokala, regio-
nala och centrala avdelningar. Det kommer förmodligen 
att skapa ett krav på effektivitet i systemet, som är bra för 
användarna. Varför ska det ta tre år att avgöra en patent-
tvist i Sverige när det tar ett år i Tyskland?, säger Patrick 
Krassén, vars förhoppning är att handläggningstiderna i 
Sverige ska kortas som ett resultat av reformen.

Den regionala avdelningen i Stockholm är hittills den 
enda kända avdelning utanför Storbritannien som har 
valt engelska som enda rättegångsspråk, vilket eventuellt 
kan öka intresset för att processa där.

– Vi kan kanske skapa attraktion tack vare att vi har eng-
elska som språk. Dessutom är vi ambitiösa, både domsto-
larna och ombuden, när det gäller att sätta oss in i vad 
som gäller, säger Håkan Borgenhäll.

Peter Sande tror ändå att många kommer att välja att 
processa i Tyskland där många patentmål avgörs redan i 
dag och kompetensen på rättsområdet är stor.

– Men det är bra att avdelningen i Stockholm har valt 
engelska. Det kan leda till att Tyskland inte blir så domi-
nerade som man annars hade kunnat förutse, säger Peter 
Sande.

Om allt går enligt planerna ska det gå att ansöka om det 
enhetliga Europapatentet i början av 2017.

– Alla medlemsstater behöver engagera sig så att rati-
fikationerna av domstolsavtalet kommer på plats innan 
grönt ljus kan ges till det enhetliga patentsystemet, säger 
Louise Petrelius. n » 

”Konkurrensen 
om uppdragen 
hårdnar”
– vänd!

Fokus Domstolsreformer

Den nordisk-baltiska 
regionala avdelningen 
i Stockholm flyttar in 
i Stockholms tingsrätt 
och får engelska som 
rättegångsspråk. 
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Kampen om patentuppdragen hårdnar när 
den enhetliga patentdomstolen kommer på 
plats, bedömer advokaterna Håkan Borgen-
häll och Peter Sande.

 Ur ett isolerat advokatperspektiv förlorar vi må-
hända några arbetstillfällen. Men det är positivt 
att Sverige finns på kartan som ett viktigt process-

land, något som är i linje med de framgångar som Stock-
holms handelskammare har inom 
skiljeförfaranden, säger Håkan 
Borgenhäll.

Konkurrensen kommer främst 
från kolleger i England, Tyskland 
och Nederländerna som är specia-
liserade på patentjuridik.  

– Vissa är patentprocessare en-
bart på läkemedel. De förutsätt-
ningarna finns inte i ett så här litet 
land som har mycket färre patent-
mål. Jag är specialiserad på imma-
terialrätt, säger Håkan Borgenhäll 
som anser att det finns fördelar 
med att anlita ett svenskt ombud 
i ett patentmål i stället för en tysk 
specialist. 

– Vi har den lokala kunskapen 
och kännedomen och kan serva 
dem på en bredare bas och ta hand om frågor som rör 
både patent och varumärken, men även övriga affärsjuri-
diska spörsmål som berör immateriella rättigheter, säger 
han.

SPECIALISERING

Men han tror att inrättandet av såväl patent- och mark-
nadsdomstolarna som den enhetliga europeiska patent-

domstolen på sikt medför en tydligare specialisering 
även bland svenska advokater.

– Bolagen och bolagsjuristerna förutsätter att advoka-
terna ska kunna ge kostnadseffektiv konsultation. De vill 
kunna ringa till en specialist och få en fråga besvarad di-
rekt. Om du inte är väldigt specialiserad och dagligdags 
arbetar inom en nisch kan du inte alltid ge ett svar direkt, 
säger Håkan Borgenhäll.

VÄXANDE RÄTTSOMRÅDE

Under de senaste femton åren har immaterialrätten ge-
nerellt sett vuxit som verksamhetsområde för advokater, 

och i dag har de flesta affärsju-
ridiska byråerna immaterialrätt 
som specialitet.

– Det har blivit viktigare för fö-
retagen att skydda sina tillgångar. 
Tekniken gör det allt lättare att 
snabbt kopiera andras produkter. 
Då ökar efterfrågan på juridisk 
kompetens och rådgivning, säger 
Peter Sande.

Patentmålen kännetecknas av 
att stora belopp ofta står på spel, 
något som påverkar advokaternas 
arbete.

– Generellt är uppdragsgivarna 
prisokänsliga och allokerar en 
rymlig budget. Som ombud får 
man normalt avropa den utred-
ning och de behov man har, säger 

Håkan Borgenhäll.
Typiskt för målen är även att de innehåller en kombi-

nation av juridik, teknik och omfattande rättspraxis.
– Tekniksidan skapar en annan dimension. Tekniken 

är ofta avancerad och kan handla om allt ifrån organisk 
kemi till mjukvarupatent och bioteknik, säger Håkan Bor-
genhäll.

Eftersom uppdragen är så pass omfattande och kom-

”Konkurrensen
om uppdragen hårdnar”

» 

”Det har blivit 
viktigare för före 

tagen att skydda sina 
tillgångar. Tekniken 

gör det allt lättare att 
snabbt kopiera andras 

produkter. Då ökar 
efterfrågan på 

juridisk kompetens 
och rådgivning.”

Peter Sande

Peter Sande.
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plexa blir det allt vanligare att två till tre advokater arbe-
tar med samma ärende.

GIVANDE SAMARBETE

Håkan Borgenhäll, Peter Sande och andra advokater spe-
cialiserade på patenträtt samarbetar med konsulter – in-
genjörer, professorer och annan teknisk expertis – för att 
bedöma patentfrågor. Ibland arbetar de med klientens 
eget teknikteam, ibland anlitas en utomstående konsult 
på det berörda teknikområdet.

När ett patent ska ogiltigför-
klaras ställs frågor till teknikkon-
sulterna om huruvida det finns 
någon uppfinningshöjd i den pa-
tenterade uppfinningen.

– Med hjälp av experten kan 
man ibland transformera sig 15 år 
tillbaka i tiden, till när patentan-
sökan skickades in, för att avgöra 
om genomsnittsfackmannen vid 
den tidpunkten ansåg att uppfin-
ningen hade uppfinningshöjd, sä-
ger Håkan Borgenhäll.

Både Håkan Borgenhäll och Pe-
ter Sande tycker att samarbetet 
med tekniker är det mest givande 
med de immaterialrättsliga målen.

– Vi kommer från olika vetenska-
per och kommunicerar på olika 
sätt. Jurister talar ofta i termer 
av vad som är skäligt och rimligt, 
medan tekniker har gjort en ana-
lys och kan lämna ett exakt resul-
tat, säger Håkan Borgenhäll.

Förutsägbarheten är det Håkan Borgenhäll upplever 
som svårast med främst patentmålen.

– Man gör en initial bedömning och ger klienten en 
prognos. Men handläggningstiden kan vara över två år.  
Under den tiden lämnar parterna in en mängd olika do-
kument och flera experter kan komma med utlåtanden. 
Plötsligt är man i ett läge då det kan vara knepigt att be-
döma utgången, säger Håkan Borgenhäll.

Kännetecknande för advokater som är duktiga på im-
materialrätt är att de har en vilja och förmåga att sätta 
sig in i tekniska frågor, tror Håkan Borgenhäll. Men minst 
lika viktigt är att kunna förmedla tekniskt komplexa sam-
manhang till en domstol.

– Det handlar till stor del om att vara översättare av den 
tekniska materian och göra den begriplig för juristdoma-
re, säger Håkan Borgenhäll.

MULTINATIONELLA FÖRETAG

På patentsidan är den typiska klienten ett stort multina-

tionellt företag. Företagen tar vanligen kontakt med en 
advokat när de upptäcker att någon gör intrång i deras 
patent. Advokaten ber då klienten samla ihop den bevis-
ning som finns för att få ett grepp om vad den misstänkta 
intrångsgöraren gör.

– Därefter görs en analys av om det misstänkta intrånget 
faller under patentets skyddsomfång. Är det en kopia är 
det en tydlig intrångssituation. Men det kan också hända 
att motparten har tagit fram en liknande lösning som inte 

riktigt stämmer överens med vad 
som sägs i patentet, säger Håkan 
Borgenhäll som ofta företräder 
patentinnehavare som har utsatts 
för ett misstänkt intrång.

Anser ombudet att det kan vara 
ett intrång skickas ett varnings-
brev till motparten. Kommer 
parterna inte överens lämnas en 
stämningsansökan in.

Om ett företag har lanserat en 
ny produkt kontaktar de en advo-
kat när det kommer ett varnings-
brev från motparten där det står 
att de inte får fortsätta att sälja 
produkten därför att den är pa-
tentskyddad.

När det gäller upphovsrättsliga 
frågor försvarar Peter Sande ofta 
dem som förvaltar en rättighet till 
exempelvis film och musik. Målen 
kan handla om hur mycket kabel-
operatörer ska betala för att sända 
vissa tv-kanaler. Eller om hotellen 

ska betala ersättning för musik som spelas i tv-apparater 
på hotellrummen. 

Peter Sande ser upphovsrättsmålen som en kontrast till 
de kommersiella patentmålen.

– Många tycker att man ska kunna konsumera film 
och musik gratis. När en rättighetshavarorganisation 
vinner ett principiellt viktigt mål blir det en upprättelse. 
Man märker att det verkligen berör klienten och får en 
känsla av att produktionen av film och musik på sikt 
skulle dö ut om ingen drev de här ärendena, säger Peter 
Sande.

Även om konkurrensen väntas tillta framöver tror Pe-
ter Sande att advokater generellt påverkas positivt av 
både den nationella och den europeiska reformen.

– Det blir roligare för yngre jurister att arbeta med den 
här delen av juridiken när det finns tydliga internationel-
la kopplingar. Och om vi får en svensk kompetent regio-
nal avdelning kan man hoppas och tro att många väljer 
att pröva tvisterna här. Jag ser ljust på framtiden, säger 
Peter Sande. n

Håkan Borgenhäll.
”Man gör en initial 
bedömning och ger 

klienten en prognos. 
Men handläggnings

tiden kan vara över två 
år.  Under den tiden 

lämnar parterna in en 
mängd olika dokument 
och flera experter kan 
komma med utlåtan

den. Plötsligt är man i 
ett läge då det kan vara 

knepigt att bedöma 
utgången.”
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Tumma inte på    rättssäkerheten
Den svenska lagstiftningsprocessen håller av tradition föredömligt god kvalitet. Numera syns 
tyvärr allvarliga avsteg från rättssäkerheten genom förseningar, uteblivna besked och bristan-
de analyser i regleringsarbetet. Det anser Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring.

 Kvaliteten i lagstiftningsarbetet 
i Sverige har länge varit myck-
et god. Regeringen anförtror 

utredningsuppdrag åt kvalificerade 
utredare. Förslag och bedömningar 
remitteras till olika intressenter. Lag-
rådet granskar regeringens lagförslag. 
Regler beslutas med god framförhåll-
ning. Till detta kommer i och med 
EU-medlemskapet rimligen en stark 
ambition hos svenska staten att, efter 
samråd med berörda intressenter, 
påverka hur EU-rätten utformas.

På finansmarknadsområdet är reg-
leringstakten sedan flera år tillbaka 
mycket hög. Centrala delar av de 
regler som styr bland annat försäk-
ringsföretagens verksamhet håller på 
att stöpas om. Branschen välkomnar 
moderniseringen. Regelverk måste 
utvecklas i takt med att omvärlden 
förändras.

Dessvärre ser vi exempel på att 
viktiga reformer på finansmarknads-

området inte arbetas fram med den 
omsorg som välfungerande markna-
der och rättssäkerheten för företag 
och konsumenter kräver. Jag vill ge 
några tydliga och högaktuella exem-
pel från den sektor som jag företrä-
der, nämligen försäkringssektorn.

den största regelreformen för 
försäkringsföretagen på många år, 
Solvens II, har alldeles nyligen trätt i 
kraft. Solvens II handlar om att göra 
EU:s försäkringsföretag ännu mer 
stabila så att de kan ersätta skador 
och betala ut pension. Det har tagit 
femton år att mejsla fram reglerna. 
Trots det överlämnades regeringens 
proposition till riksdagen först i 
september förra året och riksdagen 
fattade beslut i kammaren så sent 
som den 18 november. Myndighets-
föreskrifter publicerades bara några 
få veckor innan ikraftträdandet. I 
Lagrådets omfattande yttrande i 

lagstiftningsärendet konstaterades 
att regeringens förslag grundar sig 
på en EU-reglering som åtminstone 
delvis är ytterst komplicerad. Icke 
desto mindre slog Lagrådet fast att 
större ansträngningar måste göras för 
att lagstiftningen ska uppnå rimliga 
kvalitetskrav. Försäkringsföretagens 
kostnader för att anpassa sig inför 
regelförändringarna uppgår redan till 
flera miljarder kronor. De nu kraftigt 
försenade svenska reglerna försvårar 
anpassningarna och gör det svårt för 
företagen att slutföra förberedelserna 
i tid.

Tyvärr återkommer problemen i 
fler regelverk. Sedan 2011 har två stat-
liga utredningar föreslagit nya, delvis 
olika, regler för tjänstepensioner. 
Och det är fortfarande oklart vilken 
väg som regeringen vill gå. Livförsäk-
ringsföretag som erbjuder tjänstepen-
sioner vet i dag inte vilka regler som 
på sikt ska gälla för verksamheten 

Nu kan advokater göra tidrapporten
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Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen 
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Tumma inte på    rättssäkerheten
och om de nu ska välja en 
övergångsreglering eller 
inte. Företagen riskerar 
att behöva fatta mycket 
dyrbara beslut i blindo. 
Osäkerheten är skadlig för 
både företagen och alla de 
svenskar – 9 av 10 – som 
har tjänstepension.

Ett annat mycket om-
diskuterat ämne handlar 
om rådgivning och för-
säljning av försäkringar. 
Risken för intressekonflik-
ter mellan konsumenter 
och finansiella rådgivare 
motiverar utan tvekan nå-
gon form av reglering. En 
statlig utredning om vär-
depappersmarknaden har 
lämnat förslag om rådgiv-
ning och försäljning som 
även omfattar försäkring. 
Tyvärr vilar förslagen på 
mycket bräcklig grund: 
Det saknas utredning och 
analys av hur försäkrings-
marknaden fungerar och 
hur konsumentskyddet 
för försäkringstagarna 
bäst tillvaratas. Det vore mycket 
olyckligt om regeringen med ett så 

bristfälligt beredningsun-
derlag skulle presentera 
förslag för riksdagen. 
Risken för oönskade kon-
sekvenser och en sämre 
försäkringsmarknad för 
konsumenterna är up-
penbar. Regeringen måste 
därför nu låta utreda – 
och konsekvensanalysera 
– ett skärpt konsument-
skydd för försäkrings-
tagare. Det bör göras i 
linje med det nyligen 
beslutade EU-direktivet 
om försäkringsdistribu-
tion och, mot bakgrund 
av frågans komplexitet, 
definitivt inom ramen för 
det statliga kommittévä-
sendet.

vad är nyckeln till en 
rättssäker lagstiftnings-
process som borgar för 
tydliga och förutsägbara 
regler? Svenska institutet 
för Europapolitiska stu-
dier (Sieps) analyserade 
för ett par år sedan om 

det behövs nya metoder för att ge-
nomföra EU-rätt i Sverige. Sieps svar 

innebär att effektivt genomförande 
förutsätter en bättre samordning mel-
lan förhandlingsfas och genomföran-
defas. Bland annat framhålls tidigare 
och bättre samråd om sakförhål-
landen och förankring av positioner 
med olika intressenter. Kommittévä-
sendet bör användas.

Lagstiftning måste vila på rätts-
säker grund för svenska företag och 
konsumenter. Bristande analyser 
och sena och oklara besked från 
lagstiftaren hör inte hemma där. 
Om regeringen på allvar vill värna 
om företagens och konsumenternas 
intressen går det inte att tumma på 
kvaliteten i lagstiftnings arbetet. För-
slag i linje med Sieps analys kan bidra 
till att vi undviker sådan allvarlig 
senfärdighet samt bristande tydlighet 
och analys som jag belyst i artikeln. 
Den högt uppdrivna regleringstak-
ten på finansmarknadsområdet – i 
synnerhet på EU-nivå – är dessutom 
i sig argument för resursöversyn och 
prioritering på berörda departement. 
Låt oss tillsammans diskutera hur vi 
värnar rättssäkerheten.

Johan Lundström   
Chefsjurist,  

Svensk Försäkring 

Johan 
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Vad händer med
EU:s bodelningsförordning?

Advokat Ulf Bergquist skriver om hur arbetet med EU:s bodelningsförordning går. Det 
slutliga kompromissförslaget till EU-bodelning blockeras av Polen och Ungern på grund av 
oenighet avseende samkönade äktenskap. Ett tjugotal EU-stater inklusive Sverige avser nu att i 
stället gå vidare med ett ”fördjupat samarbete” för EU-bodelning.

 EU-komissionen avlämnade 2011 
två parallellförslag till EU-
förordningar avseende makars 

respektive registrerade partners för-
mögenhetsförhållanden – KOM(2011) 
126 och 127. (Nedan kallar jag paral-
lellförordningarna för enkelhets skull 
gemensamt ”EU-bodelning”.) Sedan 
dess har förhandlingar pågått mellan 
EU-staternas justitiedepartement 
inom ramen för EU-rådet. En av 
knäckfrågorna har varit hur samkö-
nade äktenskap skall behandlas.

EU:s nuvarande ordförandeland 
Luxemburg lade nyligen fram ett 
slutligt kompromissförslag till EU-
bodelning. För att läsaren skall förstå 
vad som nu händer måste jag göra 
en utvidgning om EU:s lagstiftnings-
arbete. 

Enligt EU:s konstitution krävs på 
familjerättsområdet enighet mellan 
samtliga EU-stater för att en förord-
ning skall kunna antas. (På vissa 
andra rättsområden räcker det med 
kvalificerad majoritet.) Detta innebär 
i realiteten att varje EU-stat har 
vetorätt när det gäller familjerätts-
lig lagstiftning. Storbritannien och 
Irland deltar enligt sina avtal med EU 
visserligen i EU:s lagstiftningsarbete, 
men har rätt att ställa sig utanför de 
lagstiftningsprodukter som de ej vill 
vara med på (opt out). Danmark står 
normalt utanför EU:s lagstiftningsar-
bete, men har möjlighet att frivilligt 
ansluta sig till en lagstiftningsprodukt 
(opt in). I Danmark avvisades 3/12 
2015 i en folkomröstning ett förslag 
om att Danmark skulle få samma 
status som Storbritannien och Irland. 

Om Storbritannien och Irland väljer 
att opt out så blockerar de dock inte 
lagstiftningsprodukter som EU:s öv-
riga 25 stater vill anta. Danmark, som 
ej deltar i lagstiftningsarbetet, kan ej 
blockera ett lagförslag.

För de 25 stater som inte har 
sådana förbehåll som Storbritannien, 
Irland och Danmark finns till syvende 
och sidst, när en familjerättsfråga för-
handlats i botten, bara två möjlighe-
ter – acceptera den nya lagstiftningen 
eller lägga in veto.

Generellt sett är det naturligtvis 
inte populärt hos de stater som vill 
anta en ny lagstiftning om en stat 
blockar genom att utnyttja vetorät-
ten. Hela EU:s grundidé bygger på 
staternas lojalitet gentemot unions-
tanken. Om en stat går in i EU kan 
den inte bara ”skumma grädden”. 
Detta är bakgrunden till att man i det 
längsta i EU försöker att hitta kom-
promisser, som alla stater kan accep-
tera. Sådant arbete medför självfallet 
att det ofta tar rätt lång tid innan en 
ny EU-lagstiftning kan antas.

Första gången ett förslag på familje-
rättsområdet blockerades var när 
Sverige 2008 lade in veto mot att 
Bryssel II-förordningen, som innehål-
ler IP-regler om bland annat äkten-
skapsskillnad, skulle kompletteras 
med regler om tillämplig lag. (Bryssel 
II-förordningen innehåller i dag bara 
regler om domstols behörighet samt 
om erkännande och verkställighet.)

Vad som då hände var att de stater 
som absolut ville ha gemensamma 
IP-regler som tillämplig lag för äkten-
skapsskillnad såg till att det inom EU 

infördes ett nytt lagstiftningsinstitut 
kallat ”fördjupat samarbete”. Det 
innebär att de EU-stater som vill 
ha en viss lagstiftningsprodukt kan 
anta en sådan, medan de EU-stater 
som inte ville acceptera den aktuella 
lagstiftningen kan ställa sig utanför. 
Därefter antog EU-rådet 2010 en 
separat förordning om gemensamma 
IP-regler för tillämplig lag för äkten-
skapsskillnad (Rom III-förordningen). 
I dag är sjutton EU-stater anslutna till 
denna förordning, dock ej Sverige.

Ovannämnda slutliga kompromiss-
förslag till EU-bodelning blockerades 
3/12 2015 av Polen och Ungern på 
grund av oenighet avseende samkö-
nade äktenskap. Ett tjugotal EU-stater 
inklusive Sverige avser nu att i stället 
gå vidare med ett ”fördjupat samar-
bete” för EU-bodelning enligt den 
modell som redan finns etablerad ge-
nom Rom III-förordningen. Holland, 
som är EU:s ordförandeland under 
första halvåret 2016, har förklarat 
att de avser att ta ett sådant initiativ. 
Detta kan innebära att EU-bodelning 
antas redan före midsommar. Ikraft-
trädande kan dock komma att dröja 
2–3 år.

EU-bodelning kommer också att 
kräva kompletterande svensk lagstift-
ning precis som EU:s arvsförordning 
föranledde att vi fick IAL. En svensk 
internationell bodelningslag (IBL) 
kommer således tillsammans med 
EU-bodelning att ersätta den nuva-
rande LIMF. 

Ulf Bergquist    
Advokat 
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En ovanligt heltäckande 
Sjukvårdsförsäkring
Advokatsamfundets Sjukvårdsförsäkring – 
med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal webbaserade hälsoprogram som ingår i sjukvårdsförsäkringen 
fi nns det möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa. 

> Hälsoprofi l 
 Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
 Bland annat hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med 
 kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
 Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk

> Arbetslivsinriktad rehabilitering
 Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt
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08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen fi nns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.
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Din framgång inom juridik, skatt och ekonomi bygger till stor del på att du, i varje 
enskilt ögonblick, måste kunna fatta trygga beslut i krävande situationer.

Redan för över 20 år sedan tog vi därför beslutet att gå upp i ett av världens största  
och mest offensiva informations- och programvaruföretag, Wolters Kluwer.

Skillnaden mot förr är att mer än 19 000 målmedvetna, lyhörda och engagerade 
medarbetare över hela världen jobbar för dig. 

Precis just nu, faktiskt.

Från och med 2015 heter Norstedts Juridik  
Wolters Kluwer.

wolterskluwer.se

Precis 
just nu.
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Aktuellt

Klas Wennström har varit sin advo-
katbyrå trogen i tjugo år, och tycker 
aldrig att det har varit tråkigt. 
Efter att ha ägnat nästan hela sitt 
advokatliv åt fastighetsrätt får han 
nu också ta tag i andra utmaningar, 
som styrelseordförande i Mannhei-
mer Swartling. 

Hur är temperaturen på fastighets-
marknaden just nu?

– 2015 blev ett bra år om man tit-
tar på transaktionsmarknaden, och 
vi ser ingen direkt avmattning. Möjli-
gen finns det en brist på utbudssidan. 
Vi har många villiga fastighets- 
köpare, men de som sitter på attrak-
tiva fastigheter får just nu, på grund  
av  rådande ränteläge, en så bra av-
kastning att de gärna väntar med att 
sälja. Vad vi nu ser är större satsningar 
på upp gradering av fastigheter. Det 
här är något som vi numera jobbar 

Ordförandeposten 
berikar advokatlivet

MÅNADENS ADVOKAT Klas Wennström  

mycket med och som växer. Aptiten 
på fastighetsutvecklingsprojekt är 
stor. 

Du har varit med och byggt upp Mann-
heimer Swartlings fastighetsgrupp i 
Stockholm. Berätta om den resan!

– Det började för runt tjugo år se-
dan, 1996–1997, när utländska inves-
terare gjorde intåg på den svenska 
fastighetsmarknaden. De ville göra 
finansiella placeringar, fastigheter var 
attraktiva och Sverige var en ny spän-
nande marknad. Min byrå kom i kon-
takt med en rad av dessa investerare 
och vi såg behoven. På den vägen är 
det. Fastighetsgruppen växte sedan 
organiskt, vi tog in nytt folk och en 
del andra kolleger upptäckte hur in-
tressant det var och sadlade om till 
fastighetsrätt. Nu är vi totalt ungefär 
50 i hela landet, varav cirka 20 i Stock-
holm. 

Hur kom det sig att du valde att nischa 
dig mot just fastighetsrätt?

– På den tiden var ingen så speciali-
serad. Någon måste lösa uppgifterna, 
och jag fick möjligheten att arbeta 
med dåvarande delägaren Axel Ca-
lissendorff med en av de första stora 
transaktionerna. Det gav möjlighet att 
lära sig materian, och få influenser 
från de utländska klienterna. Erfaren-
heten kom förstås successivt. Sedan 
har min familj en relation till hus och 
byggande. Det har gjort det extra ro-
ligt att arbeta med just fastigheter. 

Vilket var ditt intressantaste uppdrag 
under förra året? 

– Oj, jag har haft många intressanta 
uppdrag. Men ett spännande projekt 
som fortfarande pågår är utveckling-
en av gasverksområdet i Hjorthagen i 
Stockholm. Där ska det bli bostäder, 
hotell och handel, men också scen 
och kultur. Det är ett exempel just på 
fastighetsutveckling som tar några år, 
och där man arbetar från ax till lim-
pa. När man som jag är intresserad 
av arkitektur är förstås miljön runt 
Bobergs gasklockor speciell, och arbe-
tet ger också mycket kontakter kring 
just det estetiska. 

Men nu får du inte längre bara arbeta 
med fastighetsrätt, när du tar över 
ordförandeklubban i Mannheimer 
Swartlings styrelse. Hur känns det?

– Jag har suttit i styrelsen tidigare, 
och tog åter plats förra året. Ordfö-
randeposten innebär att jag får arbeta 
ännu mer med företagsledning. Det 
ser jag inte som ett störande inslag, 
tvärtom! Att jag stannat på samma ar-
betsplats i tjugo år beror nog mycket 
på det, att man hela tiden har möjlig-
het att variera sig. Sedan är det förstås 
en utmaning att ta över efter Biörn 
Riese, som var ordförande i 14 år och 
har varit en frontfigur för byrån. 

Är det något särskilt som du vill uppnå 
som styrelseordförande?

– Byrån i stort har under de senaste 
åren arbetat mycket med mångfalds- 
och hållbarhetsfrågor. Det är en viktig 
del av bolagsstyrningen och något 
som också kommer in i rådgivningen 
inte minst till fastighetsbranschen, 
där det varit mycket skriverier om 
etiska frågor. Det ser jag fram emot att 
arbeta med.  Ulrika Öster

”Ordförande-
posten inne-
bär att jag får 
arbeta ännu 
mer med före-
tagsledning. 
Det ser jag 
inte som ett 
störande 
inslag, 
tvärtom!”

Klas Wennström är ansvarig för Mannheimer Swartlings fastighetsgrupp i Stockholm. Sedan årsskiftet är han dessutom 
ordförande i byråns styrelse.
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Fredspristagare besökte Advokatsamfundet
En delegation som represen-
terade mottagarna av Nobels 
fredspris för 2015, den tunisiska 
kvartetten för nationell dialog, 
besökte Sveriges advokatsam-
funds kansli den 14 december. 

I delegationen ingick Moha-
med Fadhel Mahfoudh, ordfö-
rande i det nationella tunisiska 
advokatsamfundet, Ordre Natio-
nal des Avocats de Tunisie. 

Pristagarna träffade Advokat-

samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg och diskuterade 
vikten av oberoende advokat-
samfund för upprätthållandet 
av demokrati och mänskliga rät-
tigheter. 

På kvällen var fredspristagarna 
inbjudna till middag hos statsmi-
nister Stefan Löfven. 

Även generalsekreteraren 
Anne Ramberg deltog i mid-
dagen.

Den tunisiska delegationen besökte Advokatsamfundets kansli.

Tre nya justitieråd och en ny avdelningsordförande i Högsta domstolen
Den 17 december utnämnde 
regeringen tre nya justitieråd i 
Högsta domstolen: Sten Anders-
son, Stefan Johansson och Mari 
Heidenborg. Gudmund Toijer blir 
ny ordförande på avdelning.

Sten Andersson är hovrätts-
president i Göta hovrätt sedan 
2011. Åren 2008–2010 var han 
hovrättspresident i Hovrätten för 
Nedre Norrland. Han har varit 
rättssakkunnig, kansliråd, de-
partementsråd tillika enhetschef 
och rättschef i Justitiedeparte-
mentet. Han är ordförande i Re-
visorsnämndens tillsynsnämnd 
och har varit särskild utredare i 
flera statliga utredningar. Sten 
Andersson tillträder den 1 mars 
2016.

Stefan Johansson har arbetat 
i Justitiedepartementet sedan 
2010, först som rättschef och 
sedan 2012 som expeditions-
chef. Dessförinnan var han 

hovrättsråd tillika vice ordfö-
rande i Svea hovrätt. Han har 
arbetat fler år som byråchef vid 
Riksåklagarens kansli. Även åren 
1998–2005 arbetade han i Justi-
tiedepartementet, som rättssak-
kunnig, kansliråd och ämnesråd. 
Stefan Johansson tillträder den 
18 april 2016.

Mari Heidenborg är lagman 
vid Solna tingsrätt sedan 2011. 
Dessförinnan har hon varit 

hovrättslagman i Svea hovrätt, 
chefsrådman vid Solna tingsrätt 
och rådman vid Stockholms 
tingsrätt. Hon har därutöver varit 
rättssakkunnig föredragande vid 
Riksdagens ombudsmän (JO). 
Hon är ordförande i 2014 års 
sexualbrottskommitté och har 
deltagit i flera statliga utredning-
ar. Mari Heidenborg tillträder 
den 5 september 2016.

Mari Heidenborg är också en 

”storhilda”, en av medlemmarna 
i det kvinnliga nätverket Hilda.

Regeringen utnämnde också 
justitierådet Gudmund Toijer till 
avdelningsordförande i Högsta 
domstolen.

Gudmund Toijer är justitieråd i 
Högsta domstolen sedan 2007. 
Dessförinnan var han först hov-
rättsråd tillika vice ordförande, 
därefter hovrättslagman i Svea 
hovrätt. Han har också många 
års erfarenhet av arbete i Reger-
ingskansliet, dels som rättschef 
och expeditionschef i Utbild-
ningsdepartementet, dels som 
rättssakkunnig i Justitiedeparte-
mentet. Gudmund Toijer har haft 
uppdrag som särskild utredare i 
olika statliga utredningar och har 
varit ordförande i Nämnden mot 
diskriminering och Jämställd-
hetsnämnden. Han tillträder som 
avdelningsordförande den 1 maj 
2016.

Ralf G Larsson utsedd till hovrättspresident
Regeringen utnämnde torsdagen den 26 november lagmannen Ralf 
G Larsson till hovrättspresident i Hovrätten för västra Sverige.

Ralf G Larsson är sedan 2014 lagman i Göteborgs tingsrätt. 
Dessförinnan var han lagman i Lunds, Ystads respektive Kristi-
anstads tingsrätter. Han har även varit rådman och avdelningsdi-
rektör i Domstolsverket och har haft flera uppdrag som särskild 
utredare i olika statliga utredningar. Under åren 2003–2007 var 
han ordförande i Sveriges domareförbund.

Ralf G Larsson tillträder den 11 januari 2016.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Berg, Peter: Resultat- och inkomst-

planering : en praktisk vägledning 
om redovisning och beskattning 
(Norstedts juridik.  222 s.)

Bryde Andersen, Mads: Lærebog i 
obligationsret. 1, Ydelsen, befø-
jelser / Mads Bryde Andersen, 
Joseph Lookofsky (4. udg. Kø-
penhavn : Karnov Group. 554 s.)

Bryde Andersen, Mads: Praktisk 
aftaleret (4. udg. København : 
Gjellerup, 2015. 518 s. Aftaleret-
ten ; 2)

Dalgaard-Knudsen, Frants: Dane-
laws on contracts : principles, 
practices and law today (Copen-
hagen : Saxo Publish / Dane-
laws. 526 s.)  

Edvardsson, Tobias: Domännamns-
tvister : alternativ tvistelösning 

och grunderna för domän-
namnssystemet  (Wolters 
Kluwer. 352 s.)

Gomard, Bernhard: Almindelig kon-
traktsret / Bernhard Gomard, 
Hans Viggo Godsk Pedersen, 
Anders Ørgaard (5. udg. Køben-
havn : Jurist-og Økonomforbun-
det.  275 s.)

Hult, Daniel: Lagstiftnings ända-
målsenlighet : en regleringsteo-
retisk utvärdering av fjärrvär-
melagens potential att skapa 
förtroende (Jure. 299 s. Diss. 
Göteborg : Göteborgs universi-
tet, 2015)

Introduction to EU Internet law / Jan 
Trzaskowski et al. (Copenhagen 
: Ex Tuto. 352 s.)

Iversen, Bent: Danish business law 
/ Bent Iversen, Lars Lindencro-
ne Petersen (6. ed. Copenhagen 
: DJØF Publishing. 601 s.)

Kihlman, Jon: CISG : en kommentar 
(Karnov Group. 726 s.)

Larsson, Nils: Arrende- och andra 
nyttjanderättsavtal i praktiken / 
Nils Larsson, Stieg Synnergren 
(4. uppl. Wolters Kluwer. 448 s.) 

Leijonhufvud, Madeleine: Straffan-
svar / Madeleine Leijonhufvud, 
Suzanne Wennberg, Jack Ågren 
(9. uppl. Wolters Kluwer. 193 s.)

Nerep, Erik: Lex Skandia : om den 
verkliga Skandiaskandalen : en 
studie i rättsröta, mediemanipu-
lation och massmedial lynchjus-
tis (Sigma. 317 s.)

Quigley, Conor: European state aid 
law and policy (3. ed. Oxford : 
Hart. 792 s.)

Schelin, Johan: Lastskadeansvaret 
(Poseidon förlag. 195 s. Skrifter 
utgivna av Axel Ax:son John-
sons institut för sjörätt och an-
nan transporträtt ; 25) 

Socialförsäkringsbalken : en kom-
mentar. Avd. A–C / Lars-Göran 
Hessmark et al. (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 1048 s. Norstedts 
blå bibliotek) 

Socialförsäkringsbalken : en kom-
mentar. Avd. D–H / Lars-Göran 
Hessmark et al. (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 940 s. Norstedts 
blå bibliotek)

Staaf, Annika: Förvaltningsrätt : en 
introduktion för professionsut-
bildningar / Annika Staaf, Lars 
Zanderin (4. uppl. Liber. 131 s.)

Uppsatser om försäkringsvillkor / 
Håkan Andersson et al. (Jure. 
354 s.) 

LÄSTIPS

Titel: Retorik i rätten : för 
bättre sakframställning, för-
hör och slutanförande
Författare: Janus Beyer  
Förlag: Gleerups
Retorikbok skriven i syfte att 
höja advokaters och åklagares 
retoriska nivå i rätten. 

Boken som följer rättegångens olika steg 
bygger på en lång rad exempel från både 
välkända och mindre kända brottmål. Den 
erbjuder praktiskt användbara metoder och 
konkreta råd för hur till exempel en sakfram-
ställning kan läggas upp, hur man förhör 
olika typer av vittnen, hur man tillbakavisar 
motpartens argumentation och genomför ett 
slutanförande. 

Författaren är en ofta anlitad dansk retorik-
expert, föreläsare och författare som bland 
annat arbetar för den danska åklagarmyn-
digheten och det danska advokatsamfundet. 
Boken är översatt från danska av Hans Dalén. 

Titel: Överlåtelse av beslutan-
derätt
Författare: Joachim Åhman
Förlag: Iustus 
Suveränitetsprincipen är cen-
tral i folkrätten. Alla stater har 
rätt att sköta sin egen interna 
rättsordning och bestämma 

över de angelägenheter som rör statens ter-
ritorium och befolkning utan inblandning från 
omvärlden. Det har dock blivit allt vanligare 
att stater ingår folkrättsliga överenskom-

melser som innebär att rätten att fatta för 
staten bindande beslut överlämnas till inter-
nationella och utländska organ. Ett exempel 
är EU-samarbetet. Möjligheten att överlåta 
beslutanderätt regleras i 10 kap. RF. Studien 
undersöker under vilka förutsättningar Sve-
rige kan överlåta beslutanderätt till ett icke-
svenskt organ. 

PENNINGTVÄTT OCH ANNAN 
PENNINGHANTERING

Brå om brottsrelaterad penninghantering i 
Sverige. 
Brå har på uppdrag av regeringen undersökt 
tillvägagångssätten för penningtvätt i Sverige. 
Det övergripande syftet har varit att identifie-
ra vilka sektorer i samhället där penningtvätt 
i särskilt stor utsträckning äger rum och göra 
en bedömning av riskerna inom dessa. Brå har 
även analyserat internationella aspekter och 
lämnat förslag på åtgärder som kan motverka 
penningtvätt. Slutsatserna presenteras i rap-
porten Penningtvätt och annan penninghante-
ring ; 2015:22.

OKLAR LAGSTIFTNING FÖRSVÅRAR 
MYNDIGHETSSAMVERKAN VID KRISER

Avhandling från Umeå universitet. 
Avhandlingens syfte är att undersöka vilka 
rättsliga krav som ställs på myndigheterna att 
samverka och utbyta information vid olyckor 
och hur dessa krav förhåller sig till bestäm-
melser om offentlighet och sekretess. Rikard 
Karlsson har i sin avhandling Samverkan och 
sekretess: en rättsvetenskaplig studie av 
myndigheters informationsutbyte vid olyckor 

och extraordinära händelser bland annat 
undersökt kommuners samverkan med de 
statliga myndigheter som har ett särskilt an-
svar för samhällets krishantering – till exempel 
länsstyrelserna och MSB. I undersökningen 
framgår att det finns oklarheter i dagens lag-
stiftning som kan påverka myndigheternas 
möjligheter att samverka negativt. Förslag till 
förbättringar och alternativ utformning av nu 
gällande regler presenteras. 

KONFERENS KRING YTTRANDEFRIHET, 
INTERNET, PRIVATLIV OCH DEMOKRATI

”Information and law in transition”
Internet och annan informations- och kommu-
nikationsteknologi har skapat nya möjligheter 
men också gett upphov till svårlösta juridiska, 
etiska och politiska frågor. Vem har tillgång 
till den nya tekniken och den information som 
samlas in och bör den kontrolleras eller vara 
fri? Är det möjligt att reglera internet på ett 
demokratiskt sätt? I boken Information and 
Law in Transition – Freedom of Speech, the 
Internet Privacy and Democracy in the 21st 
Century finns artiklar från ett antal interna-
tionella forskare  som analyserar dessa och 
närliggande frågor. Artiklarna presenterades 
ursprungligen vid ett symposium arrangerad 
av Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 
hösten 2014. Anna-Sara Lind, Jane Reichel 
och Inger Österdahl står som redaktörer.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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Samfundet

BAKGRUND

A förordnades år 2012 som 
bodelningsförrättare i bodelning 
mellan X och hans före detta 
maka.

ANMÄLAN

I anmälan, som kom in till 
Advokatsamfundet den 7 no-
vember 2014, riktar X anmärk-
ningar mot A avseende brist på 
information och hantering av 
uppdraget. 

I anmälan anförs i huvudsak 
följande. A vägrade att infor-
mera om sin timkostnad och 
ville inte förse dem med ett må-
nadsutdrag över upparbetade 
timmar i målet. Han försökte i 
nästan två år få information om 
totala kostnader, upparbetade 
timmar etc., men A vägrade ge 
honom denna information.

De trodde att en bodelnings-
förrättare hade att samla infor-

mation, titta på fakta och fatta 
beslut. A har inte gjort detta. 
Hon har haft alla fakta från dag 
ett. Ett problem kan vara att den 
före detta makan hela tiden änd-
rar uppfattning om vad hon vill 
och A frågar henne hela tiden 
om detta; det ingår inte i vad en 
bodelningsförrättare ska göra. 
Det drar ut på tiden. 

Om de från första dagen hade 
vetat om timkostnaden och 
debiteringsprinciperna, kunde 
de bett tingsrätten om en annan 
förrättare.   

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttranden, daterade 
den 25 november 2014 och den 
5 januari 2015, tillbakavisat 
anmärkningarna och lämnat 
en redogörelse för åtgärder 
vidtagna i ärendet. 

Vidare har hon anfört bl.a. 
följande. Ärendet är inte avslu-

tat och någon fakturering har 
inte ägt rum. Hon tillämpar inte 
timkostnad utom i fall då detta 
är föreskrivet i lag eller före-
skrivet i försäkringsvillkor inom 
ram för rättsskydd. 

Redan i brev den 11 december 
2012 till parterna lämnades 
information om regler för 
fakturering och det erinrades 
om detta i brev den 27 mars 
2013. I brevet den 11 december 
2012 uppgavs att det inte finns 
bestämd timtaxa i ärende som 
förevarande. Skäligt arvode 
debiteras. Vidare upplystes om 
moms enligt lag.  Hon bedömer 
att hon följt vägledande regler 
för advokaters verksamhet.

Ärendets handläggningstid 
är motiverad. Hon bestrider 
försumlighet.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING 

X har i yttranden, som kom in 
den 17 december 2014 och den 
30 januari 2015, anfört bl.a. 
följande. Det A anför är riktigt, 
men om man ser till innehållet 
i informationen de fick, så tar 
den inte upp hur mycket hon 
debiterar och inte heller hur det 

ekonomiska ansvaret genom-
förs. Från första mötet har han 
specifikt frågat A hur arvodet 
beräknas etc., men har inte fått 
annat till svar än att arvodet är 
skäligt. Han har många gånger 
försökt få svar på detta, men har 
inte fått tillräcklig information. 
Han begär att få veta upparbe-
tade kostnader, antal timmar 
och kostnad per timme.   

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

En advokat ska i anslutning till 
att uppdraget antas ange bl.a. 
principerna för sin debitering.

Av utredningen framgår att A 
för klienten enbart uppgett att 
hon inte tillämpar timtaxa och 
att hon debiterar skäligt arvode, 
dock utan att ange vilka kriterier 
hon beaktar vid sin bedömning 
av vad som utgör skäligt arvode. 
Härigenom har hon åsidosatt 
sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A 
i övrigt har åsidosatt god advo-
katsed. n

1Advokat har för klienten enbart angett att hon inte tillämpar 
timtaxa och att hon debiterar skäligt arvode, dock utan att 
ange vilka kriterier hon beaktar vid sin bedömning av vad som 

utgör skäligt arvode. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2015

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

EN UTMANING FÖR 
KREATIV ADVOKAT

Äldre par i Stockholm 
söker en advokat, 

specialiserad på arvs- och 
testamentsfrågor, som är 
beredd att engagera sig 

hårt för att hitta en 
kreativ lösning på en svår 
men också mycket intres-

sant arvsproblematik.
Svar till:

”Lönsam kreativitet”
Mediakraft

Österlånggatan 43
111 31 Stockholm
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medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 4 DECEMBER 2015        

Lena Aben, Advokatfirman Salmi 
& Partners AB, Stockholm

Ann Christina Bengtsson, Tre Ad-
vokater HB, Malmö

Nick Bergqvist, Advokatbyrån 
Massi AB, Södertälje

Sandra Danowsky, Advokatfirman 
GUIDE AB, Stockholm

Jessica Edvall, Hellström Advo-
katbyrå KB, Stockholm

Johan Ekholm, Andulf Advokat 
AB, Stockholm

Elina Eliasson, Bolin Näsholm La-
vås HB, Härnösand

Rashin Fardnicklasson, Advo-
katbyrån Fardnicklasson AB, 
Stockholm

Ulf Forsman, Wistrand Advokat-
byrå, Stockholm

Victoria Fridén, Holmbergs Advo-
katbyrå AB, Sollentuna

Rakel Frölich, Magnusson Advo-
katbyrå, Stockholm

Michael Gentili, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm

Louise Gräslund, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm

Erik Hedvall, Advokatfirman Wijk 
& Nordström AB, Uppsala

Sanna Isaksson, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Jennie Malmberg, Advokatfirman 
Gärde & Partners AB, Stock-
holm

Jens Malmqvist, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Bruce McGinn, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Malin Nilsson, Advokatfirman 
Wikner AB, Falun

Erika Olofsson, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Elena Perrone, Wistrand Advo-
katbyrå, Stockholm

Anna Ribenfors, Advokatfirman 
Delphi KB, Stockholm

Tobias Ridderstråle, Jurist- 
firman Tobias Ridderstråle, 
Uppsala

Diana Zetterberg Rogers,  
LEXLAW AB, Stockholm

Christina Sandström, Advokat-
firman Cederquist KB, Stock-
holm

Peter Sigurdson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Therese Strömshed, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Jessica Sunnervall, Advokat-
firman Salmi & Partners AB, 
Göteborg

Daniel Svensson, Advokatfirman 
Althin HB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Fredrik Ahlesten, Stockholm,  
15 november 2015 

Lotten Blomkvist, Uppsala,  
30 november 2015 

Karl-Erik Danielsson, Estoril,  
1 november 2015 

Anders Falkeby, Göteborg,  
14 oktober 2015 

Torkel Formark, Eskilstuna,  
1 december 2015 

Mina Gregow, Stockholm,  
27 november 2015 

Nicolas Johansson, Stockholm,  
30 november 2015 

Jennie Knutsson, Stockholm,  
30 november 2015 

Anders Olsson, Stockholm,  
9 november 2015 

Helena Ring, Stockholm,  
30 november 2015 

Zozan Sinjari, Stockholm,  
1 december 2015 

Volker Tönsfeldt, Stockholm,  
4 december 2015 

Hanna Walukiewicz, Stockholm,  
4 november 2015

REGISTRERADE  
EU-ADVOKATER

Anina Liebkind (advokat, Fin-
land), Baker & McKenzie Advo-
katbyrå KB, Stockholm

AVLIDNA LEDAMÖTER

Tom Nordström, Göteborg,  
11 april 2015 

Bengt Persson, Haverdal, 
26 augusti 2015 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/1098 Betänkandet En 

översyn av årsredovisnings-
lagarna (SOU 2015:8)

R-2015/1260 Betänkandet Barns 
och ungas rätt vid tvångs-
vård. Förslag till ny LVU (SOU 
2015:71)

R-2015/1363 Domstolsverkets 
promemoria med hemställan 
om ändring i tingsrättsinstruk-
tionen

R-2015/1367 Betänkandet  
Myndighetsdatalag (SOU 
2015:39)

R-2015/1542 Trygghetsutred-
ningens betänkande Ökad 
trygghet för hotade och för-
följda personer 
(SOU 2015:69)

R-2015/1607 Promemorian 
Falska polisbilar (Ds 2015:40)

R-2015/1712 Promemorian 
Passdatalag (Ds 2015:44)

R-2015/1779 Promemorian 
 Ändringar i lagen om tillämp-
ning av Europeiska unionens 
statsstödsregler

R-2015/1810 Promemorian  
Stärkta sanktionsmöjligheter  
för Konsumentombudsmannen 
(Ds 2015:45)

R-2015/1816 Promemorian 
Kontrollmyndighetens rätt till 
tillträde enligt djurskyddslagen 
(1988:534)

R-2015/1883 Betänkandet 
 Fakturabedrägerier 
(SOU 2015:71)

R-2015/1897 Betänkandet  
Ett  effektivare främjande- 
förbud i lotterilagen 
(SOU 2015:34)

R-2015/1899 Departements-
promemorian Tydligare till-
ståndsgivning i lotterilagen  
(Ds 2015:46)

R-2015/1909 Promemorian 
Ett särskilt tortyrbrott? 
(Ds 2015:42)

R-2015/1965 Tullverkets prome-
moria med förslag till ändring i 
tullagen m.m.

R-2015/2003 Promemorian 
 Interimistiska beslut vid 
överprövning av upp- 
handlingar

R-2015/2024 Promemorian 
 Kompletterande bestämmelser 
om upphandling

R-2015/2087 Promemorian 
 Sekretessbrytande bestäm-

Samfundet

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Ledande byråer använder 
marknadens bästa aktiebokstjänst

www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   13:23
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LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

melse för personal inom hälso- 
och sjukvård och socialtjänst vid 
vanvård av djur

R-2015/2088 Promemorian 
Ändring av en avvisningsbe-
stämmelse i utlänningslagen 
(2005:716)

R-2015/2121 Promemorian 
Förslag till vissa ändringar av 
förslagen i departements-
promemorian Informations-
utbyte vid samverkan mot 
grov organiserad brottslighet 
(Ds 2014:30)

R-2015/2149 Promemorian 
Förslag till lag om ändring 
i varumärkeslagen 
(2010:1877)

R-2015/2227 Promemorian 
 Tillsyn över efterlevnaden av 
EU:s marknadsmissbruks-
förordning

R-2015/2283 Ändrade föreskrif-
ter om resolution

R-2015/2316 EU-kommissionens 
förslag till ändringar i EU:s va-
pendirektiv

Samfundet

Hanna Friman
0733-24 35 23
hanna@lokaldirekt.se
För hela vårt lokalutbud se:
www.lokaldirekt.se

För mer information eller visning kontakta:

Unika ca 240 m² med praktfull entré och väl bibehållen interiör. 
Lokalen har utsökta utsmyckningar, ca 4 m. i takhöjd, pampiga 
fönster, vackert golv samt hänförande utsikt över Riddarfjärden.

LEDIGT KONTOR PÅ MUNKBRON! 
- i ett av Gamla Stans vackraste hus!

Detta är rätt kontor för företaget som söker en riktigt representativ 
lokal! Jugend när den var som allra bäst – vad mer finns att önska? 

Cybix är ett Enköpingsbaserat IT-företag som hjälper kunder att skapa säkra informationsflöden i komplexa miljöer.  
Vi arbetar med en portfölj av noga utvalda tjänster och produkter för att leverera kostnadseffektiva lösningar utifrån dina behov.  
Vi erbjuder bland annat säker lagring, säkra trådlösa nät och paketerade lösningar för att säkra upp mobila arbetsplatser.

SKYDDA DINA HEMLIGHETER
De flesta IT-system innehåller känslig information. Det gäller inte bara lösenord, 

bankuppgifter och mejl som ligger kvar i trasiga datorer eller mobiltelefoner

långt efter att du bytt till nya apparater. Även gamla dokument som du för länge 

sedan kört i dokumentförstöraren ligger kvar och bara väntar på att dyka upp igen.

Gör med dina  
IT-prylar 

som med gamla 
pappersdokument 

– kör dem i tuggen.

010-207 00 55 | destruktion@cybix.se | cybix.se

EXPERTER PÅ SÄKRA INFORMATIONSFLÖDEN
- CYBIX DATADESTRUKTIONSTJÄNSTER



Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 23 februari 2016.

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se 
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse.

Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 14 december 2015.
Styrelsen

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 

behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag 
enligt Stiftelsens andrahandsändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 23 februari 2016.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 14 december 2015.
Styrelsen
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK), 
journalist 
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@ 
advokatsamfundet.se

ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se.

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 15 februari 2016. 
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som framförs 
i artiklar står helt för författarnas eller de 
intervjuades räkning och behöver inte delas av 
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 

Den som sänder material till tidskriften anses 
medge elektronisk publicering/lagring.

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2016

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 
Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är 
8 300 ex. ISSN 0281-3505

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Webbplats: www.advokatsamfundet.se

Spaning mot ett 
händelserikt år
midvintertid råder och vi är i 
årets början; tid att blicka fram-
åt. Vad väntar? Redan nu går 
det att konstatera att på 2016 års 
agenda saknas det inte händel-
ser som påverkar vårt samhälle 
och den svenska advokatkåren 
direkt eller indirekt.

Kriget i Syrien och oron i 
stora delar av världen lär inte 
upphöra inom överskådlig tid. 
Och inte heller migrationsström-
marna. Samtidigt har EU inte 
visat sig vara redo att hantera 
migrations- och flyktingfrågor 
på ett solidariskt sätt. Till bilden 
hör att i år väntar val i Storbri-
tannien om man ska vara kvar 
i EU. Ett Brexit kan vara början 
till slutet för EU varnar många. 
I år väntar även presidentval i 
USA. 

Även inom Sveriges gränser 
saknas inte viktiga händelser. 
Tryckfrihetsförordningen firar 
250 år. Svensk Juristtidning fyller 
100 år, grattis kära kusin! Den 
nya hållbarhetslagen ska börja 
gälla. Advokatkåren möter tre 
nya domstolar. Två nya patent- 
och marknadsdomstolar samt en 
nordisk-baltisk regional avdel-
ning i den enhetliga europe-
iska patentdomstolen inrättas i 
Stockholm (läs mer i fokus). Allt 
är det händelser som direkt eller 
indirekt påverkar de svenska 
advokaterna. 2016 ser ut att bli 
försiktigt uttryckt, spännande.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1 CITERAT

I magasinet Arena intervjuades Anne Ramberg. Hon kommenterade bland annat 
terrorlagstiftningen, kungen och flyktingpolitiken. 

Rättsstatens grund-
valar saknar partifärg
Den 19 januari kommente-
rade Anne Ramberg kritik 
från Di:s ledarsida där PM 
Nilsson uttryckt missnöje 
med Advokatsamfundets 
och Rambergs inställ-
ning i rättspolitiska frågor. 
Ramberg skrev: ”Försöken 
att inordna rättsstatliga 
argument i en vänster–
höger-skala är felaktigt. 
Rättsstatens grundvalar är 
inte kortsiktiga. De saknar 
därtill partifärg. PM Nils-
son må företräda en rosa 
tidning. Själv är jag färglös. 
I stället för att bemöta sak-
argumenten väljer Di:s le-
darsida igen att ifrågasätta 
min behörighet att uttrycka 
det jag säger och mina be-
vekelsegrunder härför.” 

63

P.S.

”KD driver en populistisk linje”
I frågan om snabb avvisning av asyl sökande som 
döms för sexualbrott – av vad slag det vara må – 
driver kristdemokraterna Ebba Busch Thor och 
Andreas Carlson en populistisk linje, skrev Bengt 
Ivarsson, ordförande för Sveriges advokatsamfund, 
i en replik i SVD den 13/1.

Ivarsson skrev: ”Avgörande för om avvisning ska 
ske är således inte vilken typ av brott det handlar 
om utan vilket straffvärde brottet har. Mindre all-
varliga sexualbrott, som sexuellt ofredande, har ett 
maxstraff på två års fängelse, det vill säga samma 
som för till exempel stöld och bedrägeri.” 



Nu är 2016 års version av lagboken 
här, uppdaterad och mer omfattande 
än någonsin. Köp ditt exemplar 
i närmaste bokhandel eller på 
wolterskluwer.se/lagboken så får 
du Sveriges Rikes Lag både som bok 
och app. Innehållet är detsamma.

Ladda ner Sveriges Rikes Lag till din mobil.
Med precis samma innehåll som boken.

Från och med 2015

heter Norstedts Juridik 

Wolters Kluwer.
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