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Ledare Generalsekreteraren

När järnrören tar över i domstolarna        och i riksdagen
svenska folket har röstat. Nästan tretton procent har i 
riksdagsvalet obegripligt nog lagt sin röst på Sverigedemo-
kraterna. I vissa kommuner och landsting uppgår andelen 
till tjugofem procent och mer. Därigenom har Sverigede-
mokraterna genom sin nomineringsrätt av nämndemän 
till våra domstolar och traditionen att som tredje största 
parti i riksdagen inneha vice talmansposten, kommit att 
bli en del av de demokratiska institutioner som ska utgöra 
den yttersta garanten för fri- och rättigheter. Detta reser 
många frågor.

I kommuner och landsting kommer det sannolikt att 
sitta ett mycket stort antal personer som representerar en 
inhuman människosyn som direkt strider mot grundläg-
gande rättsprinciper om människors lika värde. Dessa per-
soner ska i sin tur nominera nämndemän till våra dom-
stolar. På sina håll kommer så många som en fjärdedel av 
nämndemännen att kunna utgöras av sverigedemokrater. 
Det är enligt min mening allvarligt.

nämndemän är domare. Domarens uppgift är att effektivt 
och rättssäkert avgöra mål och ärenden. I detta ligger 
att värna fri- och rättigheter. Domaren har monopol på 
uppgiften att ansvara för straffrättskipningen, att avgöra 
tvister mellan staten och den enskilde samt att besluta om 
rätten till att få asyl i landet.  Det förutsätter domare som 
är oberoende gentemot stat och andra yttre påverkansfak-
torer. Domarens oberoende följer av regeringsformen och 
av en rad internationella instrument. I juni 2008 antog 
också Europadomstolen etiska regler enligt vilka kraven 
på oberoende och opartiskhet är högt ställda. Där sägs 
bland annat att ”domare får inte vara engagerade i någon 
ytterligare verksamhet, förutom i den utsträckning det är 
förenligt med oberoende, opartiskhet och de krav som 
deras heltidsuppdrag ställer”.

Domaren ska således fri från ovidkommande hänsyn 
handlägga de mål och ärenden som anförtros honom. Re-
dan Olaus Petri domarregler uppställde krav på oberoen-
de. Den bakomliggande tanken är att enskilda ska skyddas 
från godtycke och hårdhet i rättstillämpningen. Oskyldiga 
ska inte riskera att dömas för brott de inte har begått. 
Detta är ett tidigt uttryck för oskuldspresumtionen. 
Regeringsformens bestämmelser anknyter i flera centrala 
hänseenden till domarreglerna: Den offentliga makten 

utövas under lagarna; den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet – den så kallade 
objektivitetsprincipen. Vidare stadgar regeringsformen 
som bekant att domstolar, förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvalt-
ningen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen 
samt iaktta saklighet och opartiskhet. Den senaste tidens 
uppmärksammade uttalanden från nämndemän som är 
sverigedemokrater bekräftar mina farhågor.

Kravet på opartiskhet kommer också till uttryck bland 
annat i de jävsregler som rättegångsordningen innefattar. 
Reglerna om domarjäv i rättegångsbalken bygger på en av 
grundpelarna i domaretiken, nämligen att domaren inte 
bara de facto ska vara opartisk utan att dessutom inget 
får förekomma som kan vara ägnat att rubba förtroendet 
för domarens opartiskhet. Ansvaret åvilar domaren att 
självmant ge till känna att det föreligger någon omständig-
het, som kan antas utgöra jäv mot honom. Även brotts-
balken har inspirerats av Olaus Petri och domareden när 
det gäller vilka brott som kan begås under tjänsteutöv-
ning, som mutbrott och röjande av hemliga uppgifter. En 
ytterligare återspegling av domareden finns i lagen om 
offentlig anställning, som hindrar domare att utöva verk-
samhet som kan rubba förtroendet för dennes opartisk-
het. För domarnas del kompletteras detta förbud med en 
rad andra föreskrifter, som lägger hinder i vägen för en 
domare att åta sig olika uppdrag, såsom överförmyndare, 
konkursförvaltare, rättegångsbiträde med mera. Diskus-
sionen i frågan huruvida jäv förelåg för domaren i det så 
kallade Pirate Bay-målet på grund av dennes medlemskap 
i olika immaterialrättsliga föreningar anknyter i hög grad 
till denna fråga, liksom HFD:s och HD:s avgöranden om 
jäv vid adjunktion i överrätt. 

den oberoende domaren utgör en omistlig grundpelare i en 
demokratisk rättsstat. Domaren har det yttersta ansvaret 
att värna den demokratiska rättsstaten med allt vad det 
innebär. Demokratin är som bekant inte ensam en garant 
för rättsstaten och dess kännetecken. Dessa kräver att lag-
stiftningen håller viss kvalitet, inte bara lagtekniskt, utan 
också till sitt materiella innehåll. Därför måste lagarna 
grunda sig på vissa universella rättigheter som inte kan 
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åsidosättas, eller i vart fall bara i vissa särskilt angivna 
situationer och då genom lag. 

Rätt och rättvisa måste gå hand i hand. Dessa tankar har 
manifesterats i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
liksom i Europakonventionen. De två världskrigens fasans-
fulla erfarenheter hade visat att rättsordningens värde-
grund kan åsidosättas av såväl lagstiftaren som rättstilläm-
paren. Så kan nämligen ske även i stater som tekniskt sett 
uppfyller demokratiska grundkrav. Raslagarna i Tyskland 
var ett sådant exempel. I nutid är Israels uppförande av en 
12 meter hög mur på delvis ockuperad palestinsk mark ett 
annat, liksom när presidenten i USA, ibland tillsammans 
med de lagstiftande församlingarna, inför handlingsregler 
som strider inte bara mot den egna konstitutionen utan 
också mot internationell rätt. Det kan handla om tortyr 
som förhörsmetod eller inrättande av fängelser jorden 
runt där misstänkta terrorister är fråntagna sin rätt till 
såväl advokat som en rättvis rättegång. Såväl Israel som 
USA är utan tvivel i teknisk mening mycket stabila demo-
kratier och i många stycken även utmärkta förebilder för 
rättsstaten.

Men, det är när lagstiftaren eller den verkställande 
makten använder sin makt till att ”rule by law”, i stället 
för att tillämpa ”the rule of law” som domarens ansvar för 
upprätthållandet av den enskildes fri- och rättigheter, och 
därigenom den demokratiska rättsstatens principer, blir 
särskilt tydligt och viktigt. Israels högsta domstol är ett 
utmärkt exempel härpå. Den har vid upprepade tillfällen 
manifesterat sitt oberoende och värnat enskildas fri- och 
rättigheter.

domaren har stor makt när det gäller att döma i dessa 
frågor. Yrket kräver därför inte bara hög integritet och 
självständighet i den dömande verksamheten. Därtill for-
dras gott omdöme inte bara i domargärningen, utan också 
i det privata livet. Allmänhetens respekt för och tilltro till 
domstolarnas verksamhet förutsätter att domaren har en 
hög etik också privat. Ett förhållande som hitintills i vart 
fall inte har kunnat anses kännetecknande för ett stort 
antal av Sverigedemokraternas medlemmar.

Detta är dock en svår fråga. Var går gränsen för bristan-
de lämplighet? Domaren ska inte bara ha en högre grad av 
laglydighet än medborgaren i allmänhet. Han ska också ha 

förmåga att applicera ett moraliskt och humanistiskt för-
hållningssätt grundat på demokratiska rättsstatsprinciper. 
Inte heller det är något som har utmärkt Sverigedemokra-
terna och deras företrädare.

att domaren har personliga värderingar är givetvis själv-
klart och ofrånkomligt. Men, han bör förstå och respektera 
de allmänt etablerade normer som ligger till grund för 
lagstiftningen. Domaren måste i det enskilda fallet kunna 
bortse från sina egna övertygelser och erfarenheter. Han 
måste också vara återhållsam med att ge uttryck för åsikter 
som kan skada tilltron till domstolen. I en bestämmelse 
i Europadomstolens etiska regelverk regleras domarens 
yttrandefrihet. Där sägs att ”Judges shall exercise their free-
dom of expression in a manner compatible with the dignity 
of their office. They shall refrain from public statements or 
remarks that may undermine the authority of the Court or 
give rise to reasonable doubt as to their impartiality”. 

Domaryrket har alltid vilat på medborgarnas förtro-
ende. Det bygger på att det för den gode domaren inte 
spelar någon roll vem som vinner och vem som förlorar 
– det är sakförhållandena och den tillämpliga lagen som 
bestämmer utgången. Där har nämndemannen som är 
sverigedemokrat en förklaringsbörda. Domare ska inte ha 
det. Därför bör nämndemännen, om de överhuvudtaget 
ska finnas kvar, inte nomineras av politiska partier.

Med Sverigedemokraterna som vågmästare i riksdagen 
och med en vice talman som omfattar Sverigedemokra-
ternas människosyn finns en inte obetydlig risk för att 
odemokratiska järnrörsmän får inflytande såväl över lag-
stiftningsprocessen som rättstillämpningen. En förmodli-
gen större risk är dock att förtroendet för domstolar och 
riksdagen undergrävs. Det är, för att uttrycka saken milt, 
olyckligt.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Allmän-
hetens 

respekt för 
och tilltro 
till dom-
stolarnas 
verksam-
het förut-
sätter att 
domaren 

har en hög 
etik också 

privat.”
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Människorättspriset går till 
israelisk människorättsorga-
nisation.  

International Legal Assistance 
Consortium, Sveriges advokat-
samfund och International Bar 
Association har beslutat att 2014 
års Stockholm Human Rights 
Award ska gå till den israeliska 
människorättsorganisationen 
B'Tselem.

B'Tselem grundades 1989 
med målsättningen att dels 
främja och skydda grundläg-
gande mänskliga rättigheter för 
invånarna i de ockuperade pa-
lestinska områdena, dels sprida 
kunskap om deras rättigheter i 
Israel hos politiker och allmän-
het. Organisationen betonar 
att samma rättigheter gäller för 

israeler och palestinier och att 
rättigheterna måste respekteras 
av både israeliska och palestin-
ska myndigheter.

B'Tselem har hämtat sitt 
namn från det hebreiska ordet 
för ”Guds avbild”, ur skapelse-
berättelsen i Första Moseboken: 
”Och Gud skapade människan 
till sin avbild, till Guds avbild 
skapade han henne, till man och 
kvinna skapade han dem.”

B'Tselem har under åren rik-
tat världens uppmärksamhet på 
brott mot mänskliga rättigheter 
i Israel och på de ockuperade 
palestinska områdena genom att 
föra offrens talan och utkräva 
ansvar från myndigheterna. Att 
B'Tselems outtröttliga kamp 
för mänskliga rättigheter förs i 
en många gånger oförstående 

omgivning gör dess insatser 
extra viktiga.

B'Tselems arbete har under 
åren vunnit respekt både inom 
och utanför Israel. B'Tselem 
bildade 2011 ett råd med med-
lemmar från Israels intellektuella 
och kulturella elit, bland andra 
Amos Oz, David Grossman, 
Gila Almagor, Makram Khoury, 
Mordechai Kremnitzer och Ruth 
Dayan. B'Tselems verksamhet 
har också uppmärksammats i 
det israeliska parlamentet, knes-
set. Enligt knessets förra vice 
talman Naomi Chazan ”skyddar 
B'Tselem inte bara palestinier 
under Israels kontroll, man skyd-
dar också Israels demokrati”.

Priset delas ut vid en ceremo-
ni i Berwaldhallen i Stockholm 
den 25 november.

Stockholm Human Rights 
Award tilldelas B'Tselem
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B'Tselem anses inte bara skydda palestinier under Israels kontroll, utan även Israels demokrati.

JO-kritik mot 
långsam rådman
Justitieombudsmannen, JO, för-
klarar i ett beslut att en rådman 
i södra Sverige inte kan undgå 
kritik. Kritiken gäller handlägg-
ningstiden av interimistiska yr-
kanden i ett vårdnadsmål. Målet 
var klart för interimistiskt beslut 
den 17 april 2013, men tingsrät-
ten meddelade inte beslut om 
de interimistiska yrkandena om 
vårdnad, boende och umgänge 
förrän den 3 juni. JO noterar 
att domstolar är skyldiga att 
handlägga interimistiska yrkan-
den i vårdnadsmål skyndsamt. 
JO konstaterar att ett så långt 
dröjsmål som i det aktuella vård-
nadsmålet inte är förenligt med 
kravet på skyndsam handlägg-
ning och riktar kritik mot den 
ansvarige rådmannen.

Det stundar troligen bistrare tider för 
den organiserade brottsligheten.

Nya förslag mot  
organiserad brottslighet
Utredningen om skärpta straff-
rättsliga åtgärder mot organi-
serad brottslighet har lämnat 
sitt slutbetänkande. Professor 
Petter Asp har haft i uppdrag att 
överväga om det straffrättsliga 
regelverket på vissa områden 
kan skärpas för att motverka 
organiserad brottslighet mer ef-
fektivt.

Utredningen föreslår bland an-
nat följande:

l Förstadier till allvarliga brott 
som är vanligt förekommande 
inom organiserad brottslighet 
ska kriminaliseras i större ut-
sträckning än i dag.

l Straffskalan för förberedelse 
och stämpling till brott skärps 
genom att det i flera fall än i 
dag blir möjligt att gå över den 
begränsning på två års fängelse 
som gäller enligt nuvarande lag-
stiftning.



7

Nyheter

Advokaten Nr 7 • 2014

Stockholm Human Rights 
Award tilldelas B'Tselem

Justitieombudsmannen, JO, 
riktar kritik mot Kriminal-
vården, frivården Södertörn, 
för handläggningen av en 
personutredning enligt lagen 
om särskild personutredning i 
brottmål, m.m. 

På begäran av tingsrätten ge-
nomfördes en personutredning 
om en person som stod åtalad 
för brott, i syfte att utreda förut-
sättningarna för kontraktsvård. 

I yttrandet från frivården på-
talades att den misstänkte inte 
hade behov av en så ingripande 
behandling som placering på 

behandlingshem. Den miss-
tänktes försvarare uppmärk-
sammade tingsrätten på att 
det fanns en rad allvarliga fel i 
yttrandet. Tingsrätten begärde 
då att frivården skulle göra en 
ny bedömning i påföljdsfrågan 
efter nya kontakter med den 
misstänktes hemkommun. 
Det andra yttrandet skrevs av 
samma handläggare som det 
första. JO konstaterar att det 
finns motstridiga uppgifter i 
det första yttrandet och att 
yttrandet i viss utsträckning är 
missvisande. Det uttalas att det, 
mot bakgrund av förhållandena 

i det aktuella fallet, hade varit 
lämpligare att låta någon annan 
tjänsteman göra den komplet-
terande utredningen och skriva 
det nya yttrandet. Det uttalas 
även att det är anmärknings-
värt att möjligheten att få den 
misstänktes hemkommun att 
bekosta en behandling för 
spelmissbruk inte utreddes ut-
tömmande. Frivården kritiseras 
även för brister i dokumentatio-
nen av utredningsåtgärder som 
vidtagits under personutred-
ningen.

Läs mer: Beslut den 
2014-09-03, Dnr: 5436-2013

Det ser ut som årets upp-
laga av Advokatdagarna 6–7 
november blir fullbokad. 
Artisten Darin underhåller på 
banketten.

Banketten är redan nu fullbokad 
men det finns platser på själva 
konferensen. Årets program 
samlar 72 mycket kvalificerade 
föreläsare – advokater, justitie-
råd, åklagare, myndighetsche-

fer, representanter från närings-
livet och andra experter – inom 
de sex olika ämnesområdena 
Process & Skiljedom, Affärsju-
ridik, Brottmål, Humanjuridik, 
Offentlig rätt samt Advokat- 
verksamhet. Deltagarna kom-
mer från hela landet vilket 
innebär att Advokatdagarna har 
blivit en samlingsplats för alla 
Sveriges advokater och biträ-
dande jurister.

Merparten av konferensgäs-
terna väljer att gå på banketten 
den 6 november i Vinterträdgår-
den, Grand Hôtels festsal. 

för underhållningen står en av 
Sveriges populäraste artister – 
Darin, som under sin artistkarri-
är bland annat varit med i Idol, 
Melodifestivalen, Så mycket 
bättre och sjungit på kronprin-
sessans bröllop 2010.

JO-kritik mot Kriminalvården

Stort intresse för Advokatdagarna
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Årets advokatdagar äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Lagrådsremiss om nya 
strafflindringsgrunder
Den avgående Alliansregeringen 
lämnade den 1 september en 
lagrådsremiss med förslag till 
strafflindring vid medverkan till 
utredning av egen brottslighet.

Förslaget innebär att en tillta-
lad som lämnar uppgifter som är 
av väsentlig betydelse för utred-
ningen av brottet ska kunna få 
ett kortare straff. 

Förslaget omfattar bara upp-
gifter som avser det egna brot-
tet. 

Lagrådsremissen innehåller 
också förslag om en ny straff-
lindringsgrund för situationer 
då en gärningsman förutom den 
straffrättsliga påföljden också 
drabbas av andra sanktioner till 
följd av brottet.

Advokatsamfundet avstyrkte 
förslaget om strafflindring i sitt 
remissyttrande och ansåg att 
det finns flera principiella skäl 
som talar mot att införa den 
föreslagna strafflindringsgrun-
den. Advokatsamfundet pekade 
bland annat på att det skulle 
uppstå stora gränsdragningspro-
blem med misstänkta som anser 
att de har bidragit väsentligt till 
utredningen, där uppfattningen 
inte delas av polis eller åklagare. 
Enligt Advokatsamfundet hade 
de krav som måste uppställas 
på rättssäkerhet och förutsebar-
het inte tillgodosetts i förslaget. 
Samfundet ifrågasatte hur det 
föreslagna förfarandet överens-
stämmer med allmänna rätts-
principer.

Advokatsamfundet avstyrkte förslaget 
om strafflindring i sitt remissyttrande 
eftersom det finns flera principiella skäl 
som talar mot att införa den.
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Beredningen av skattelagstift-
ning har ibland allvarliga bris-
ter, konstaterar Anders Hult-
qvist, professor i finansrätt 
vid Stockholms universitet i en 
ny rapport. Ett skäl som ofta 
anges är de korta utrednings- 
och remisstiderna.   

Lagrådet är en av flera bedö-
mare som har kritiserat hur 
skattelagstiftningsärenden 
bereds.  Kritiken gäller allt 
ifrån hur lagförslag tas fram till 
remisstidernas längd och reger-
ingens bristande lyhördhet för 
remissinstansernas synpunkter. 
Regeringar och finansministrar 
har också kritiserats för att inte 
beakta de synpunkter som Lag-
rådet framför. 

Enligt regeringsformen finns 
ett beredningskrav vad gäller 
lagstiftningsärenden. Kraven på 
hur lagstiftningsärenden ska be-
redas är vagt formulerade, men 
ett visst remisstvång finns och 
lagrådsgranskning ska ske.

Beredningen av lagstiftnings-
ärenden börjar med utred-
ningen. Det finns tre möjliga 
utredningsformer: att utnyttja 
kommittéväsendet, att göra en 
departementsintern utredning 
eller att göra en myndighets-
utredning. Kritik har framförts 
när komplicerade problem har 
utretts internt på Finansdepar-
tementet eller av Skatteverket, 
som saknar den samlade kom-
petens som kommittéväsendet 
kan erbjuda.

– Kommittéväsendet har 
störst chans att lyckas göra en 
bra utredning. Nackdelen är att 
det går långsamt. Det ska tas 
regeringsbeslut och skrivas di-
rektiv och budget, sade Anders 
Hultqvist, under ett seminarium 
i september anordnat av Svenskt 
Näringsliv.

Han tillade att inget kan er-
sätta en bristfällig utredning.

– Det går inte att göra en dålig 
utredning och sedan hoppas att 
remissinstanserna eller Lagrå-
det ska fixa resten.

Brister i lagstiftningen kan 
bara rättas till genom en ny lag 
eller en lagändring.

en svaghet som framförs när 
det gäller utredningsarbetet 
är att utredningstiden ofta är 
för snävt tilltagen. Ett annat 
problem är att konsekvensbe-
skrivningarna kommer in sent i 
beredningsprocessen.

– Om man hela tiden beaktade 
konsekvenserna av en lag kan-
ske utredningen skulle styras 
om på ett tidigare stadium, sade 
Anders Hultqvist.

Efter utredningen följer 
remissförfarandet. Myndigheter 
som berörs av ett beslut ska 
yttra sig. Sedan 2010 omfattar 
remissförfarandet uttryckligen 

även kommuner och landsting. I 
övrigt är det upp till regeringen 
att avgöra om och i så fall vilka 
instanser som ska bjudas in att 
yttra sig över en remiss.

För att remissinstanserna ska 
kunna göra en ordentlig gransk-
ning bör remisstiden normalt 
vara minst tre månader. Men 
det finns många exempel där 
remisstiden bara har varit ett 
par veckor.

Tre lagförslag som på senare 
tid har fått skarp kritik är 2013 
års ändringar av 3:12-lagstift-
ningen och ränteavdragsbestäm-
melserna från 2008 respektive 
2012.

– Det styrker det ofta påstådda 
sambandet att en bristfällig 
beredning ger en dålig lagstift-
ning. Utmärkande är de korta 
remisstiderna, sade Hultqvist.

Efter remissförfarandet ska 
regeringen inhämta yttrande 
från Lagrådet om bland annat 
skattelag. Lagrådet har på 

senare år allt oftare påtalat 
brister i beredningen och ibland 
avstyrkt lagförslag.

två personer i publiken som 
representerade olika branscher 
berättade att de inte hade getts 
tillfälle att uttala sig i utred-
ningar trots att de berördes av 
den lagstiftning som utreddes.  
År 2008 granskade KU remiss-
väsendet och 2013 gjordes en 
granskning av lagrådsremis-
serna. Näst på tur är kanske ut-
redningsväsendet, tror Anders 
Hultqvist.

– Jag är fostrad i den veten-
skapliga miljön. Där måste man 
lyfta fram kontraargument. 
Jag trodde att det var ett krav 
att en utredning tog fram argu-
ment från olika håll och sedan 
valde bland dem och redovisade 
varför man gjort de val man 
gjort. KU:s nästa stora jobb är 
kanske att se över utredningsvä-
sendet. KK

Beredningen av skattelag- 
stiftning får skarp kritik

Kritik har framförts när komplicerade problem har utretts internt på Finansdepartementet eller av Skatteverket.
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En andelsägare som äger 
minst 4 procent av kapitalet i 
ett fåmansföretag får beräkna 
lönebaserat utrymme enligt 
inkomstskattelagen även om 
rätten till utdelning kan kom-
ma att understiga 4 procent av 
den totala utdelningen.   

Det är innebörden av ett för-
handsbesked från Skatterätts-
nämnden. Enligt de så kallade 
3:12-reglerna i inkomstskatte-
lagen 57 kap. 20 och 21 §§ ska 
utdelning och kapitalvinst på en 
kvalificerad andel i ett företag 
tas upp i inkomstslaget tjänst i 
stället för kapital till den del de 
överstiger årets gränsbelopp. 
Gränsbeloppet tillgodoräknas 
den som äger andelen vid årets 

ingång. För andelar i fåmansfö-
retag ingår lönebaserat utrym-
me enligt 57 kap. 16–19 a §§.

Den 1 januari 2014 infördes en 
ytterligare begränsning i 57 kap. 
19 § 1: Lönebaserat utrymme ska 
beräknas bara om andelsägaren 
äger andelar motsvarande minst 
4 procent i företaget.

Två andelsägare i ett företag 
har nu frågat Skatterättsnämn-
den om det är tillräckligt att de 
äger minst 4 procent vardera av 
det totala antalet aktier för att 
de ska få beräkna lönebaserat 
utrymme, trots att rätten till 
utdelning för året kan komma 
att understiga 4 procent.

Skatterättsnämnden kon-
staterar att viss osäkerhet har 
uppstått om hur ”kapitalet i 

företaget” i 57 kap. 19 § 1 ska 
tolkas, eftersom uttrycket inte 
preciseras i lagtexten. Av lagens 
formuleringar och av Högsta 
förvaltningsdomstolens praxis 
drar Skatterättsnämnden i 
förhandsbeskedet slutsatsen att 
uttrycket avser ägarandelen och 
att det för aktiebolag är andelen 
i aktiekapitalet som åsyftas. Där-
med finner nämnden att kravet 
på minsta kapital i företaget 
enligt bestämmelsen ska anses 
uppfyllt när andelsägaren har 
andelar som motsvarar minst  
4 procent av aktiekapitalet, och 
att något krav på att andelarna 
ska ha rätt till utdelning inte 
ställs. MA

Läs mer: Skatterättsnämndens 
förhandsbesked (dnr 5-14/D)

Nio erfarna domare ska svara 
på pressens frågor.  

Svea hovrätt har bildat en 
medie grupp. Syftet är att under-
rätta hovrättens kontakt med 
journalister. Nio domare som 
har lång erfarenhet och kunska-

per inom olika rättsområden 
ingår i mediegruppen.

Svea hovrätts mediegrupp 
ska besvara mediernas frågor av 
allmän och principiell karaktär. 
Frågor som gäller ett särskilt 
mål i hovrätten besvaras av de 
domare som dömer i målet.

Hovrätten publicerar regel-
bundet nyheter på sin webb-
plats www.svea.se och på sitt 
twitterkonto twitter.com/Svea-
hovratt. I särskilt uppmärksam-
made mål ska handläggningen 
kunna följas steg för steg på 
webbplatsen.

Fyra procent av aktiekapitalet räcker
för att beräkna lönebaserat utrymme

Svea hovrätt bildar mediegrupp
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SKATTERÄTTSNÄMNDEN OCH 3:12-REGLERNA

Svea hovrätts mediegrupp ska besvara mediernas frågor av allmän och principiell karaktär.

Polisen bättre än man 
tidigare trott
Svensk polis är inte sämre på 
att klara upp brott jämfört med 
andra länder, visar en ny uträk-
ning från Brottsförebyggande 
rådet, Brå. Något som många 
tidigare trott. Tidigare jämförel-
ser visar att andelen så kallade 
personuppklarade brott är lägre 
i Sverige än i Norge, Danmark, 
Nederländerna, Tyskland och 
England. Detta beror på att 
andra länder använder mindre 
extensiva sätt att räkna brotten 
på och mindre stränga sätt att 
räkna personuppklaring på.

Dock har andelen personupp-
klarade brott minskat på senare 
år. År 2010 låg den svenska per-
sonuppklaringen på 18 procent. 
Förra året var den 15 procent.

Straffansvar för oaktsam 
våldtäkt ska utredas
Den avgående alliansregeringen 
har tillsatt en utredning med en 
parlamentarisk referensgrupp 
som ska göra en bred över-
syn av våldtäktsbrottet. Mari 
Heidenborg, lagman vid Solna 
tingsrätt, har åtagit sig uppdra-
get som utredare. I utredarens 
uppdrag ingår att överväga och 
lämna förslag till utformningen 
av ett särskilt straffansvar för 
oaktsamhet eller vållande vid 
våldtäkt.

Dessutom ska utredaren bland 
annat

l göra en översyn av våldtäkts-
brottet och överväga om det bör 
införas en samtyckesbaserad 
regleringsmodell för våldtäkt,

l granska och analysera hur 
de brottsbekämpande myndig-
heterna utreder och hur rättsvä-
sendet i övrigt hanterar ärenden 
om våldtäkt.

Den svenska polisen är bättre på att 
klara upp brott än vad man tidigare 
trott.
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Kammarrätten i Göteborg har 
givit ett offentligt biträde i ett 
LVU-mål rätt till ersättning i 
ytterligare ett mål där förvalt-
ningsrätten hade sagt nej.

En advokat var offentligt biträde 
till en 16-årig pojke från Halland, 
som hade tvångsomhänderta-
gits enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och placerats på ett låst 
ungdomshem utanför Uppsala.

Huvudmannen hade uttryckt 
starka önskemål om ett person-
ligt möte med advokaten. Han 
förstod inte varför han hade 
placerats på ett låst ungdoms-
hem långt hemifrån, hade inte 
fått besök av socialnämnden 
och mådde psykiskt dåligt över 
sin mammas cancersjukdom. 
Därför reste advokaten tur och 
retur Göteborg–Uppsala för att 
träffa honom.

Kammarrätten konstaterar att 
målet rörde frågan om placering 
på ungdomshemmet – en ingri-
pande åtgärd för pojken – att 
pojken var knappt 17 år och att 
han hade uttryckt starka öns-

kemål om att träffa sitt biträde 
personligen.

Huvudmannen och advo-
katen hade inte heller träffats 
personligen vid förhandlingen 
i förvaltningsrätten. Mot den 
bakgrunden anser kammarrät-
ten att ett personligt möte var 
nödvändigt för att tillvarata 
huvudmannens intressen.

Kammarrätten ger advokaten 

rätt till ersättning för 9,2 timmar 
tidsspillan och utlägg för resan 
tur och retur mellan Göteborg 
och Uppsala, med 16 097 kronor.

Förvaltningsrätten hade nekat 
advokaten ersättning för resan 
med motiveringen att den inte 
var nödvändig och att ett tele-
fonsamtal hade varit tillräckligt.

Kammarrätten i Göteborg, 
mål nr 1205-14

Tingsrättens domslut står i 
stora delar fast i det så kallade 
Södertäljemålet. 

Den 1 september meddelade 
Svea hovrätt sin dom i det så 
kallade Södertäljemålet. Söder-
täljemålet är ett av de mest om-
fattande brottmål som avgjorts 
i Sverige. Hovrättens dom inne-
bär att tingsrättens domslut står 
fast i stora delar. Liksom tidigare 
Södertälje tingsrätt konstaterar 
hovrätten att det har funnits ett 
nätverk i Södertälje som har äg-
nat sig åt kriminell verksamhet 
med illegalt spel, indrivnings-

verksamhet med våldsinslag 
och utpressning samt att det 
har funnits en konflikt mellan 
nätverket och en annan grup-
pering med kriminell verksam-
het. Hovrätten dömer liksom 
tingsrätten nätverkets ledare till 
livstids fängelse för bland annat 
anstiftan till tre mord, männis-
korov och utpressning. Ytter-
ligare sexton tilltalade döms 
till fängelsestraff av olika längd 
för brott som begåtts inom 
ramen för nätverket, däribland 
inblandning i tre mord.

Arton personer åtalades och 
dömdes i tingsrätten i en dom 

den 1 augusti 2012. Domen 
överklagades. Svea hovrätt un-
danröjde tingsrättens dom och 
återförvisade målet till tingsrät-
ten, eftersom det visade sig att 
en av tingsrättens nämndemän 
hade varit jävig.

Tingsrätten höll ny huvudför-
handling i målet och meddelade 
ny dom den 29 augusti 2013. 
Domen överklagades på nytt av 
åklagarna och alla de tilltalade. 
En av de tilltalade har avlidit. 
Därefter har hovrätten hållit 
huvudförhandling mot sjutton 
tilltalade i målet under tiden den 
18 november 2013–10 juni 2014. 

Advokat fick rätt till ersättning
för resa till huvudman

Fällande domar i ”Södertäljemålet”

Kammarrätten anser att ett personligt möte var nödvändigt för att tillvarata huvud
mannens intressen.

Färre anmäler hatbrott
Nivån på utsattheten för hat-
brott tycks vara oförändrad. 
Antalet polisanmälningar med 
identifierade hatbrottsmotiv har 
dock minskat med fem procent 
sedan 2009. Mest minskar an-
mälningar på grund av sexuell 
läggning, som gått ner med  
41 procent de senaste fem åren. 
Det visar Hatbrottsstatistiken 
2013 från Brottsförebyggande 
rådet (Brå). Uppgifter från Brås 
nationella trygghetsundersök-
ning (NTU) över hur många som 
utsatts för hatbrott uppvisar inga 
större förändringar.

Brottsvinster ska kunna 
förverkas vid fler brott
Till det antal förslag om reformer 
inom det rättsliga området som 
den avgående Alliansreger-
ingen har presenterat de senaste 
veckorna läggs ett förslag om 
att göra det lättare att förverka 
brottsvinster och fordon som har 
använts vid allvarliga trafikbrott. 
Regeringen vill att förverkande 
av misstänkta brottsvinster ska 
kunna användas vid fler brott. 
I dag kan utvidgat förverkande 
av misstänkta brottsvinster an-
vändas vid brott som har minst 
sex års fängelse i straffskalan. 
Regeringens särskilda utredare 
har fått i uppdrag att ta fram lag-
stiftning som sänker tröskeln till 
brott med fyra år i straffskalan. 
Regeringen vill också göra det 
lättare att utmäta egendom hos 
kriminella. Kriminella har ofta 
skulder hos kronofogden, men 
saknar ofta utmätningsbara till-
gångar. Regeringen planerar att 
ge Kronofogdemyndigheten möj-
lighet att utmäta egendom, som 
påträffas av till exempel polisen 
eller Tullverket, på distans.

Nu föreslås att förverkande av 
misstänkta brottsvinster ska kunna 
användas vid fler brott.
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Unga, karriärbyggande ad-
vokater har stor nytta i yrket 
av att skaffa internationella 
kontakter genom nätverkande. 
Det var Johan Myréns bud-
skap vid Advokat i framtidens 
lunchseminarium i Stockholm 
den 10 september.  

Advokat Johan Myrén är delä-
gare på Advokatfirman Lindahl i 
Göteborg och nationell repre-
sentant i Sverige för den interna-
tionella advokatorganisationen 
AIJA, Association Internationale 
des Jeunes Avocats, för advo-
kater och biträdande jurister 
under 45 år. Vid Advokat i fram-
tidens första lunchseminarium 
för hösten berättade han om hur 
det är att delta i internationella 
nätverk och hur det kan vara till 
fördel för yngre advokater som 
bygger upp sin karriär.

Man läser ofta att det är en 

utmaning för branschen att 
advokatverksamheten är satt 
under konkurrens på grund av 
internationaliseringen. Johan 
Myrén menade att den stora in-
ternationella rörligheten också 
är en möjlighet, och att svenska 
advokater kan ta internationali-
seringen och vända den till sin 
fördel.

– Hur kan jag som svensk 
advokat följa med klienter när 
de ska göra affärer utomlands? 
Hur kan jag nå ut till potentiella 
klienter som vill investera i Sve-
rige? frågade Johan Myrén, och 
svarade själv:

– Nätverkande är lösningen!

johan myrén konstaterade att 
människor föredrar att göra af-
färer med dem som de känner, 
uppskattar och litar på. Samma 
sak gäller när de hänvisar upp-
drag till andra. Genom att delta 

i internationella nätverk skaffar 
man kontakter utomlands så 
att man kan följa sina klienter 
ut i världen, och vice versa. Det 
avgörande är att kontakterna är 
advokater och att de är verk-
samma.

Johan Myrén gav praktiska råd 
om hur man ska gå tillväga för 
att nätverka framgångsrikt. Han 
förordade att bygga internatio-
nella relationer utifrån bokstä-
verna ABC. Authenticity/äkthet: 
var dig själv; Brand/varumärke: 
kläder och stil – ”du är alltid 
advokat”; Communication – hur 
du kommunicerar avgör hur du 
uppfattas.

– Språkkunskaper är alltid 
bra, sa Johan Myrén.

Johan Myrén var på sitt första 
AIJA-arrangemang i Mexico City 
för tio år sedan. Senast deltog 
han i AIJA:s kongress i Prag i 
slutet av augusti. Medlemska-

pet i AIJA ger en rad fördelar, 
menade han. Medlemmarna får 
kunskap och know-how genom 
i kvalificerade seminarier, får 
möjlighet till professionell 
utveckling, får personliga 
relationer till ledande advokater 
och bolagsjurister – och får inte 
minst användbara kanaler till 
utländsk rådgivning.

– Jag älskar när uppdraget går 
över en landsgräns, sa Johan 
Myrén.

han förklarade att det är en 
stor tillgång att ha internatio-
nella kontakter och kunna ställa 
frågor om bestämmelser och 
förhållanden i andra rättssystem 
– och få svar på frågorna utan 
att det kommer en stor faktura.

– Och det innebär förstås att 
också jag får svara på frågor från 
mina kontakter utan att skicka 
en stor faktura!  MA

Internationella nätverk ger karriär-
byggande advokater yrkesfördelar

ADVOKAT I FRAMTIDEN
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l AIJA, Association Internatio-
nale des Jeunes Avocats/Inter-
national Association of Young 
Lawyers grundades 1962 och är 
en global organisation för advo-
kater och bolagsjurister under 
45 år.
l 4 000 aktiva medlemmar.
l Når advokater i mer än 80 
länder.
l Mer än 20 arrangemang per år.
l Läs mer på www.aija.org.

AIJA

Advokat Johan Myrén är 
nationell representant i 
Sverige för den internationella 
advokatorganisationen AIJA.
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Världen

Stockholms tingsrätt har med-
delat en dom i ett mål mellan 
Ryssland och fyra span-
ska fonder. En tvist mellan 
Ryssland och fonderna hade 
avgjorts av en skiljenämnd, 
och tingsrätten anser att 
skiljenämnden var behörig att 
avgöra den tvisten. 

Tvisten har sin bakgrund i 
Rysslands skatteprocesser mot 
Michail Chodorkovskijs bolag 
Yukos Oil Company från år 
2000. Skatteprocesserna ledde 
till att bolag ägda av ryska staten 
tog över tillgångarna i Yukos 
Oil och att Yukos Oil senare 
försattes i konkurs. De spanska 
fonderna hade investerat i sär-
skilda värdepapper (American 
Depository Receipts) knutna 
till Yukos Oil, vilka hade blivit 
värdelösa.

Fonderna startade en 
skiljeprocess vid Stockholms 
Handelskammares Skiljedoms-
institut i enlighet med ett 
investeringsskyddsavtal mellan 
Spanien och Ryssland. Ryss-
land ansåg att skiljenämnden 
inte hade behörighet att pröva 
om åtgärderna mot Yukos Oil 
innebar en expropriation. Om 
en expropriation förelåg skulle 
fonderna kunna få ersättning 
av Ryssland för sin investe-
ring. Skiljenämnden ansåg sig 
behörig att pröva expropria-

tionsfrågan, varvid Ryssland 
inledde en särskild rättegång vid 
Stockholms tingsrätt för att få 
fastslaget att skiljenämnden inte 
var behörig.

medan rättegången i tingsrätten 
har pågått har skiljenämnden 
avgjort sin tvist och förpliktat 
Ryssland att betala viss ersätt-
ning till fonderna. Tingsrätten 
har i sin dom i det mål som 
Ryssland inledde vid tingsrätten 
med tillämpning av bland annat 
Wienkonventionen om tolkning 
av internationella avtal kommit 
fram till att nämnden var behö-
rig, det vill säga att Rysslands 
talan ska ogillas.

Tingsrätten ansåg också 
att Ryssland skulle ersätta de 

spanska fonderna för deras rät-
tegångskostnader, trots att ett 
ryskt bolag hade lovat att betala 
fondernas kostnader. Tingsrät-
ten menade att ett sådant ansvar 
för en garant att betala kommer 
i andra hand i förhållande till 
huvudregeln i svensk rätt att 
den förlorande parten är skyldig 
att ersätta den vinnande parten. 
Både Europeiska domstolen för 
mänskliga rättigheter och en 
skiljenämnd knuten till Interna-
tionella domstolen i Haag har 
under sommaren meddelat do-
mar där Ryssland har förpliktats 
att betala betydande belopp till 
tidigare aktieägare i Yukos Oil.

Läs mer: 
Stockholms tingsrätts dom 
(målnr T 15045-09, avd. 4)

Den kinesiska människo-
rättsadvokaten Gao Zhisheng 
frigavs den 7 augusti från ett 
fängelse i nordvästra Kina. Men 
enligt människorättsorganisa-
tionen Human Rights Watch är 
det oklart hur pass fri Gao är.  

– Gao Zhisheng har 
kanske släppts ur fäng-
elset, men det verkliga 

provet blir hur myndigheterna 
behandlar honom nu. Den kine-

siska regeringen får inga pluspo-
äng för att de har släppt honom 
om han i själva verket förblir 
inspärrad. Gao bör friges utan 
polisövervakning eller några 
restriktioner för hur han får 
förflytta sig – och omedelbart får 
tillgång till lämplig medicinsk 
vård, säger Sophie Richardson, 
Human Rights Watchs Kina-
chef, i ett pressmeddelande.

Gao Zhisheng uppges vara 
svårt medtagen efter de tre åren 

i fängelse, där han ska ha utsatts 
för såväl psykisk som fysisk 
misshandel. Gao, 50 år, kritise-
rade frispråkigt den kinesiska 
regeringen innan han greps. 
Han arbetade för religionsfrihet 
och försvarade religiösa mino-
riteter – särskilt kristna kineser 
och anhängare av den förbjudna 
falungongrörelsen. USA, EU och 
FN har vid upprepade tillfällen 
uppmanat de kinesiska myndig-
heterna att släppa honom.

Dom med ankytning till Yukos Oil

Kinesisk MR-advokat har frigivits
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Bolaget Yukos Oil ägdes tidigare av Michail Chodorkovskij. 

Romernas situation 
ECRI:s största utmaning

Advokat Christian Åhlund 
är sedan den 1 januari 2014 
ordförande i Europarådets 
kommission mot rasism och 
främlingsfientlighet (ECRI).

Hur ser du på 
uppdraget?

– Det är 
jättespän-
nande. Vi 
bevakar 
löpande hur 
alla länder 
uppfyl-
ler sina 
skyldigheter 
enligt Europakonventionen, 
när det gäller att arbeta mot 
rasism, främlingsfientlighet och 
diskriminering. Men vi ser att 
den etniska diskrimineringen 
ökar runt om i Europa.

Vilka är de viktigaste frågorna 
som ni arbetar med just nu?

– Romernas situation är den 
viktigaste frågan. Det är framför 
allt mot romer som den etniska 
diskrimineringen ökar. Jag tror 
att det hänger ihop med den 
ekonomiska krisen. När arbets-
lösheten ökar och villkoren 
försämras är det alltid bekvämt 
att ha en syndabock.  En annan 
viktig fråga är det som kallas 
för ”hate speech”. Det blir allt 
vanligare att man uppviglar 
människor, hetsar mot folkgrup-
per – framför allt på internet.

Vilka är de stora utmaningarna?
– Den största utmaningen är 

att få regeringarna i länderna 
i Östeuropa, där förtrycket 
av romer är värst, att förstå 
och ta sitt ansvar. EU har satt 
upp en fond och gett mycket 
pengar som kan användas för 
att förbättra romers villkor. 
Den andra stora utmaningen 
är att få ländernas poliskårer 
att patrullera på nätet. Många 
länder, inklusive Sverige, har en 
väldigt bristfällig polisbevakning 
på nätet. Det är ett polisiärt och 
juridiskt problem.  KK  

Christian Åhlund.
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På karnovgroup.se är det inte bara över 250 av landets ledande experter 

som har ordet när lagstiftning ska kommenteras och diskuteras. Nu har vi 

även gjort det möjligt för användarna att dela med sig av sina ovärderliga 
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Innebär investeringsskydd genom tvistlösningsklausuler om skiljeförfarande 
ett skydd för eller hot mot den demokratiska rättsstaten? Åsikterna går starkt 
isär.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: TOM KNUTSON, PETER KNUTSON, CC MED FLERA

Ä r investeringsskydd genom 
tvistlösningsklausuler om 
skiljeförfarande ett hot mot 

demokratin och mot möjligheterna 
till politiska reformer på exempelvis 
hälso- och miljöskyddets område?

Eller är det i själva verket en garanti 
just för den demokratiska rättsstaten, 
ett skydd för enskildas mänskliga rät-
tigheter och en möjlighet att säkra in-
vesteringar i miljövänlig teknik?

Två skilda uppfattningar möttes när 

jurister och politiker debatterade vid 
ett seminarium om internationella 
investeringstvister på Stockholms 
Handelskammare den 10 september. 
Svenska avdelningen av International 
Law Association var arrangör.

Nyligen avgångne svenske EU-parla-
mentarikern Carl Schlyter – sannolikt 
ny riksdagsledamot för Miljöpartiet 
efter valet – argumenterade för att 
frihandelsavtalet TTIP med dess fö-
reslagna tvistlösningsmekanism ISDS 

inskränker demokratin och de folk-
valdas makt, och hindrar politiker att 
fatta beslut som exempelvis skyddar 
miljön eller folkhälsan. 

Han mötte enhälligt motstånd från 
tre andra debattörer: Moderate EU-
parlamentarikern Christofer Fjellner, 
Sveriges advokatsamfunds generalse-
kreterare Anne Ramberg och Annette 
Magnusson, generalsekreterare för 
Stockholms Handelskammares Skilje-
domsinstitut.

Ove Bring, professor emeritus i 
folkrätt som skrev sin doktorsavhand-
ling om det folkrättsliga investerings-
skyddet, var moderator.

Ove Bring inledde med att förklara att 
investeringsskyddsavtal sluts mellan 

Investeringsskydd 
– garanti för
demokrati?

Reportage Investeringsskydd 

Synen på investeringsskydd 
genom tvistlösningsklausuler 
om skiljeförfarande delar 
jurister och politiker.
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stater som önskar dra till sig investe-
ringar och investerande företag som 
vill ha garantier för att behandlas på 
ett korrekt sätt i de länder där de in-
vesterar. För att garantera en rättvis 
behandling innehåller avtalen skilje-
domsklausuler som hänvisar even-
tuella tvister till skiljenämnder som 
företagen ofta förlitar sig på mer än 
på nationella domstolar – i synnerhet 
i länder som är odemokratiska, där 
domstolarna inte kan förväntas vara 
opartiska.

Det finns två sorters investerings-
avtal:

• BITs (bilateral investment treaties) 
som ingås ömsesidigt mellan stater

• Avtal mellan stater och företag
Ove Bring noterade att skiljedoms-

avtalen, ett system som har existerat 
och använts sedan andra världskrigets 
slut, plötsligt har blivit kontroversi-
ella.

– Det är någonting som förvånar oss 
jurister. Vi är uppvuxna i en tradition 
att det är ett system som har funnits i 
många år och som har fungerat väl, sa 
Ove Bring.

Den nya kritiken går ut på att syste-
met inte är transparent, att företagens 
företräde urholkar staternas nationel-
la suveränitet, att staternas i demo-
kratisk ordning tillkomna lagstiftning 
äventyras och att folkhälsa och mil-
jöskydd är i fara. Kritiken blev synlig 
genom en pågående tvist mellan to-
baksjätten Philip Morris och austra-
liska regeringen. Frågorna har också 

aktualiserats genom förhandlingarna 
om frihandelsavtalet TTIP mellan EU 
och USA, där en skiljedomsklausul, 
ISDS, ska ingå.

anne ramberg deklarade att skiljedo-
mar inte innebär ett hot mot den de-
mokratiska rättsstaten. I själva verket 
är det tvärtom, ansåg hon: Skiljeför-
farande som tvistlösningsform är ef-
fektiv, ändamålsenlig och rättssäker, 
särskilt vid de komplicerade tvister 
diskussionen handlar om.

– Modellen är inte perfekt, men 
alternativen är sämre, sa Anne Ram-
berg.

Det finns många tusen BITs. Sverige 
är part i närmare 70. För Sverige som 
är ett stort exportland är det viktigt » 

Reportage Investeringsskydd 

”Modellen 
är inte 

perfekt, men 
alternativen 

är sämre.” 
Anne Ramberg

ttip Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership, ett frihandelsavtal 
mellan EU och USA som förhandlas 
sedan juli 2013.

isds Investor State Dispute Settlement, 
en tvistlösningsmekanism mellan in-
vesterare och stater som föreslås ingå 
i TTIP.

bits Bilateral Investment Treaties, bi-
laterala investeringsskyddsavtal. Det 
finns mer än 2 800 BITs. Investerings-
skyddsbestämmelser finns också i 
vissa frihandelsavtal.

investeringsskydd Det skydd ett land 
garanterar åt investerare från andra 
länder. Minskar osäkerheten om att 
utländska investerare på grund av ett 
lands agerande inte kan använda eller 
kontrollera sina investeringar där.

skiljeförfarande Metod att lösa tvis-
ter utanför domstol med hjälp av en 
skiljenämnd efter överenskommelse 
mellan parterna.

ORDLISTA
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att våra företag kan åtnjuta skydd när 
de investerar utomlands.

Svenska företag har inlett förfaran-
den i tre länder, men ingen utländsk 
investerare har inlett förfarande mot 
Sverige.

– Men det kan hända om Sverige in-
för förbud mot vinster i välfärden på 
ett sätt som angriper gjorda investe-
ringar, sa Ramberg.

Avtalen ska skydda mot konfiska-
tion, expropriation och diskrimine-
ring. För det krävs tvistlösningsmeka-
nismer.

Anne Ramberg diskuterade varför 
skiljeförfaranden är att föredra fram-
för allmän domstol. Ett skäl är den 
ökande komplexitet som globalise-
ringen medför. Komplexiteten av in-
ternationella normer ställer höga krav 
på ett sofistikerat tvistlösningsorgan. 
De allmänna domstolarna är illa rus-
tade för att tillämpa folkrättsliga nor-
mer – skiljedomstolar med internatio-
nell erfarenhet är att föredra, menade 
hon. Dessutom finns problem med att 
verkställa domstolars domar i andra 
länder, medan skiljedomar ofta kan 
verkställas i hela världen.

ett annat skäl att föredra skiljeför-
faranden är de ökande kraven på att 
upprätthålla rule of law.

– I många länder är rättsväsendet 
helt dysfunktionellt, och man kan inte 
påräkna något rättsligt skydd över 
huvud taget. Alternativet att stämma 
i värdlandets i dess egna domstol är 
vanskligt, och utgången är oklar, sa 
Anne Ramberg.

Hon påminde om att även ansedda 
demokratier som Kanada och USA har 
ett stort antal investeringstvister mot 
sig. Också i EU finns ett stort antal län-
der som brister, inte minst de som har 
tillkommit efter EU:s utvidgning.

Det leder till att vi behöver neutrala 
fora för att lösa konflikterna, och den 
enda rimliga lösningen är skiljeförfa-
rande, menade Ramberg.

Anne Ramberg konstaterade att det 
har gjorts gällande att rätten att stäm-
ma en stat som kränker investerares 
rätt är ett hot mot demokratin. 

– Jag ser det tvärtom som ett verktyg 
till stöd för den demokratiska rättssta-
ten, sa hon, och förklarade varför:

alla stater är underkastade högre 
normer än de som finns i den natio-

nella lagstiftningen – i grundlagar 
och i internationella konventioner, 
eller i investeringsskyddsavtal. Den 
demokratiska rättsstatens uppgift är 
att genom rättstillämpning garantera 
enskildas och företags skydd mot sta-
tens maktutövning. Hon påminde om 
att egendomsskyddet och äganderät-
ten är en skyddad mänsklig rättighet 
i nationell lag, grundlag och Europa-
konventionen.

Anne Ramberg nämnde som ex-
empel två domar som meddelades 
i somras: En skiljedom i Haag enligt 
skiljedomsmekanismen Energy Char-
ter Treaty, om Rysslands beslag av 
tillgångarna i oljebolaget Yukos. Ryss-
land ålades att betala 50 miljarder 
dollar samt rättegångskostnader till 
tre bolag.

Samma vecka meddelade Europa-
domstolen en dom mot Ryssland som 
också avsåg Yukosaffären. Europa-
domstolen ålade Ryssland att betala 
2,5 miljarder dollar samt rättegångs-
kostnader – det högsta skadestånd 
som någonsin har utdömts av Euro-
padomstolen. Målet handlar om egen-
domsskyddet.

– Målet är en vidräkning med Putin-
regimen och den ryska statsapparaten 
och är skrämmande läsning. Ryska 
staten har knyckt bolaget genom häp-
nadsväckande åtgärder som inklude-
rar hela statsapparaten, framför allt 
domstolarna. Det visar att det inte 
finns oberoende domstolar i Ryss-
land, sa Anne Ramberg.

hon konstaterade att den som hade 
investerat i Ryssland och som hade 
försökt få ut pengarna i rysk domstol 
förmodligen inte hade fått 50 miljar-
der dollar i skadestånd.

– EU:s frihandelsavtal med USA har 
lett till att diskussionen om tvistlös-
ningsmekanismer har blivit så aktuell 
och så politiskt debatterad, sa Anne 
Ramberg, som underströk att viktiga 
saker står på spel för svenska export-
företag. 40 procent av världens han-
del går över Atlanten, motsvarande 
hälften av världens samlade produk-
tion. 60 procent av alla investeringar 
som företag i EU gör utanför EU äger 
rum i USA, och motsvarande gäller 
amerikanska investeringar utanför 
USA.

Anne Ramberg framhöll att den 
demokratiska rättsstatens syfte inte  

är att skydda stater som gör sig skyl-
diga till maktmissbruk genom lag- 
stiftning, och påminde om att också 
parlament är underkastade begräns-
ningar.

– Därför är det självklart att en in-
vesterare som känner sig kränkt mås-
te kunna få en oberoende prövning av 
ett neutralt forum. Att tillhandahålla 
ett oberoende rättsmedel är en grund-
läggande princip, sa Ramberg.

Att Philip Morris processar mot 
Australien och Vattenfall mot Tysk-
land innebär inte att företagen kom-
mer att vinna – bara att de får sin sak 
prövad, påminde hon.

Anne Ramberg deklarerade att de 
som påstår att institutionaliserade 
skiljeförfaranden hotar demokratin 
har ett stort ansvar att förklara hur.

ove bring belyste påståendet om att 
investeringsskyddsavtalen skulle hota 
staternas suveränitet genom att 
påminna om att staterna har utnytt-
jat sin suveränitet till att ingå de bi- 
laterala avtalen, och att den interna-
tionella rätten är tänkt att ligga på en 
högre nivå som inskränker suveräni-
teten.

Carl Schlyter nämnde en rad kon-
kreta materiella exempel på vad som 
vore önskvärt att uppnå med frihan-
delsavtalet: Att ta bort de onödiga 
tariffer som finns kvar och att få till 
stånd en gemensam testcykel för test 
av bilar, så att utsläppen beräknas lika 
i olika länder.

Regeringen har räknat med att alla 
tekniskt påverkbara handelshinder 
ska försvinna.

Det innebär problem. Kalifornien 
har till exempel hårdare krav på sock-
erkulör i livsmedel – och kommer där-
med inte att acceptera att ta in svensk 
julmust.

– Ska vi acceptera antibiotikumet 
virginiamycin, som vi har förbjudit, i 
grismaten? Vilka chanser har jag att 
vinna processen om jag vill försvara 
ett europeiskt förbud mot det? frå-
gade Schlyter.

Han frågade sig hur vi ska hävda 
sådana begränsningar, som är etiskt-
moraliska, och menade att skilje-
domsmekanismerna innebär en risk 
att miljö-, hälso- och djurskyddsstan-
darder sänks. Schlyter menade att 
mekanismerna försvarar gamla ke-
mikalier, preparat och produktions-

» ”Hur 
demokratiskt 

är det om 
vi har ett 

rättssystem 
som ingen 
politiker 

begriper hur 
det fungerar?” 

Carl Schlyter

Annette 
Magnusson.

Anne Ramberg.

Ove Bring.

Christofer Fjellner.

Carl Schlyter.
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metoder, hindrar utvecklingen av det 
nya och hämmar den tekniska utveck-
lingen.

Carl Schlyter instämde i Anne Ram-
bergs konstaterande att det är en 
ökad komplexitet i de globala förfa-
randena.

– Hur demokratiskt är det om vi har 
ett rättssystem som ingen politiker 
begriper hur det fungerar? Är det en 
önskvärd utveckling? frågade Schly-
ter.

Han menade också att vi borde se 
hur vi har skapat denna komplexitet, 
och fråga oss vem som kan utnyttja 
dess svagheter.

– Det är oftast den som är ekono-
miskt stark som kan utnyttja ett kom-
plext system, så komplexa system har 
en inbyggd demokratisk nackdel, sa 
han.

carl schlyter framhöll att det är 
viktigt att bekämpa korruption, men 
ställde frågan om vi ska hjälpa länder 
att undvika korruption eller låta be-
folkningen ha kvar sin korruption och 
i stället skaffa våra företag frisedel 
från den genom ett skiljedomsförfa-
rande.

Schlyter ifrågasatte att tvistlösnings-
mekanismerna skulle vara ett stöd för 
rättsstaten, och konstaterade att alla 
inte kan utnyttja dem, utan bara före-
tag – inte privatpersoner, folkrörelser 
eller andra intressenter med legitima 
demokratiska rättigheter.

– Ska de fastna i korrupta domsto-
lar? Varför ska rättigheterna bara 
tillskrivas investerare? frågade han. 
Han tyckte att man i så fall ska hitta 
finansieringssystem och öppna pro-
cesserna för alla.

Schlyter ifrågasatte också om pro-
cedurerna är neutrala, objektiva och 
oberoende.

Han menade att skiljemännen inte 
är oberoende eftersom de har ett eko-
nomiskt intresse av att få nya skilje-
mannauppdrag, vilket innebär risk för 
att beslutet påverkas. Han ville hellre 
stärka de nationella domstolarna.

Carl Schlyter konstaterade att han 
inte kunde bedöma om skiljeförfaran-
dena är rättssäkra, eftersom alla förfa-
randen inte är officiella.

Han ville ha tydliga riktlinjer om 
hur en stats rätt att lagstifta ska vara:

– Jag tycker att vi ska ha rätt att för-
bjuda ett bekämpningsmedel utan att 

betala skadestånd, även om det var 
tillåtet förut och företaget räknade 
med att medlet skulle fortsätta att 
vara tillåtet.

christofer fjellner menade att för-
handlingarna om frihandelsavtalet 
mellan EU och USA är ofantligt vik-
tiga, och att det vore olyckligt om 
spretig och obegriplig kritik mot ISDS 
skulle leda till att avtalet gick förlorat.

Tullar och tariffer mellan EU och 
USA är en liten fråga, ansåg Fjellner. I 
världshandeln är det de icke-tariffära 
handelshindren som är problemet. 
Han framhöll att frågan inte bara rör 
handeln mellan EU och USA: Om vi 
får ett frihandelsavtal, har det enorma 
möjligheter att påverka den globala 
frihandelsagendan.

Fjellner tyckte att tvistlösningsme-
kanismer är viktiga av både principi-
ella och praktiska skäl.

– Det principiella skälet är att även 
stater måste respektera grundläg-
gande rättsprinciper. Därför behöver 
vi verktyg för att se till att staterna gör 
det – inte oskäligt exproprierar eller 
diskriminerar, sa han.

Christofer Fjellner definierade kan-
ske grunden för hela debatten när han 
förklarade att frågan om demokratin 
frivilligt, genom grundlag och interna-
tionella avtal, ska begränsa vad politi-
ker får göra för att inte kränka grund-
läggande mänskliga rättigheter är en 
klassisk höger–vänsterfråga.

Men Fjellner framhöll att praktiska 
argument är minst lika viktiga: Avta-
len främjar investeringar – som driver 
utveckling och lyfter människor ur 
fattigdom.

– Jag har svårt att förstå dimensio-
nen på den här debatten – i förhållan-
de till att det har varit 560 fall sedan 
1950-talet, varav 12 procent mot Euro-
pa, och 31 procent har vunnits helt el-
ler delvis av investerare. Det står inte i 
proportion till de viktiga förhandling-
arna med USA som nu riskerar att sän-
kas, sa Fjellner.

Christofer Fjellner fann det obe-
gripligt att säga att man är mot tvist-
lösningsmekanismer per se.

annette magnusson påminde om att 
inget avtal är värt någonting om det 
inte finns en mekanism som kan sätta 
kraft bakom orden, så att de åtagan-
den som parterna har gjort verkställs.

Hon betonade den potential i in-
ternationellt miljöarbete som ISDS 
ger. Den internationella miljörätten 
saknar till stor del effektiva verkstäl-
lighetsmekanismer.

– Avtalen är bindande mellan stater-
na, men om staterna väljer att strunta 
i dem finns det dåligt med mekanis-
mer som sätter krut bakom orden, sa 
Annette Magnusson.

Magnusson jämförde klimatför-
handlingarna – där inte mycket 
händer samtidigt som världen blir 
varmare och varmare – med investe-
ringsrätten där effektiva mekanismer 
har kommit till, och påminde om att 
folkrätten inte är statisk.

– Folkrätten utvecklas därför att 
staterna låter innehållet förändras, sa 
hon.

det som har hänt med investeringsrät-
ten är att staterna har valt att inrätta 
sig i ett system och underkasta sig 
regler därför att de ser ett värde i det. 
Staterna ser att investeringar kräver 
ett effektivt skyddssystem och har valt 
att inkludera internationella skiljeför-
faranden.

– På investeringsområdet om- 
fattar folkrätten mellanstatliga avtal 
som innehåller en mekanism som  
på allvar gör det möjligt att säga att  
till en stat att den ska hålla det den  
har lovat, annars kostar det pengar. 
Det är en effektiv och revolution- 
erande utveckling, sa Annette Mag-
nusson.

Investeringsskyddet har stor bety-
delse för miljörätten, förklarade hon. 
Vi behöver investeringar och innova-
tion på miljöområdet. Man borde vara 
glad att det finns sätt att driva igenom 
det man har kommit överens om, och 
man borde förhandla hårt för att få 
villkor som gynnar investeringar som 
främjar det samhälle vill se, menade 
Magnusson.

Hon nämnde som exempel att 
många tvister som pågår i dag rör in-
vesteringar inom förnybar energi.

– Utmaningen är att se till att staten 
blir bunden av rätt saker, men staten 
är de facto bunden. Det vore ett miss-
tag att dra undan den plats vi har ham-
nat på inom folkrätten när det gäller 
investeringsrätten. Investeringsskydd 
behövs för att kunna främja investe-
ringar i miljövänlig energi, sa Annette 
Magnusson. n

l 518 investe-
ringstvister har 
inletts.
l 244 investe-
ringstvister är 
avslutade.
l 42 procent 
har vunnits av 
värdnationen, 
31 procent av 
investeraren 
och 27 procent 
förlikades.
l 95 länder har 
minst en in-
vesteringstvist 
inledd mot sig.
l 24 procent 
av tvisterna 
är inledda av 
investerare från 
USA (123 fall), 
följt av Neder-
länderna (50 
fall), Storbritan-
nien (30 fall) 
och Tyskland 
(27 fall).

Källa: UNCTAD, 
2012. Siffrorna 
avser perioden 

mellan slutet av 
1980-talet och 
slutet av 2012.

INVESTERINGS- 
TVISTER 
I SIFFROR

l Sverige har 
BITs med 67 
länder.
l Sedan Lis-
sabonfördra-
get trädde i 
kraft 2009 
förhandlar EU-
kommissionen 
investerings-
skyddsavtal för 
hela EU, som 
medlemsstater-
na sedan måste 
godkänna.
l EU har ännu 
inga BITs.
l Ingen ut-
ländsk investe-
rare har inlett 
en investe-
ringstvist mot 
Sverige.
l Svenska in-
vesterare har 
inlett investe-
ringstvister i 
fem fall, mot 
Lettland, Ru-
mänien och 
Tyskland.
Källa: Kommers-

kollegium

SVERIGE
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Gästkrönika

Ingen brist på arbetsuppgifter       för de nya politiska ledarna

vi har just upplevt en valrörelse med generande lite fokus 
på konkurrenskrafts- och näringslivsfrågor. Nya majori-
teter håller på att formeras och nya politiska ledare är på 
väg fram både lokalt och nationellt. Det kan i det sam-
manhanget vara värt att fundera på några av de styrkor 
som såväl Sveriges ekonomi i allmänhet och Stockholms i 
synnerhet har. 

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer 
både befolkningsmässigt och ekonomiskt. En av fram-
gångsfaktorerna är ett diversifierat näringsliv. Vi är varken 
beroende av ett enskilt företag eller en enskild bransch, 
utan har en stor bredd i näringslivet. Vi har nya dynamiska 
”start ups” i kombination med många stora företag. Vi 
är starka inom både IT och life science och vi har en helt 
världsunik huvudkontorsekonomi.

stockholm är i både relativa och absoluta tal en av de 
mest huvudkontorstäta städerna globalt. Bara elva städer 
i världen har fler än tio multinationella storföretags huvud-
kontor. Stockholm har elva, Sverige fjorton totalt. Stock-
holm har också sedan ett antal år tillbaka ett stort inflöde 
av internationella bolag som lägger sina Norden-huvud- 
kontor här.

Vi har utvecklats till ett centrum för Nordens ekonomi. 
Vore Norden ett land skulle det vara världens tolfte största 
ekonomi, mindre än Kanada, Ryssland och Indien, men 
större än Australien, Spanien, Mexiko och Sydkorea.

Huvudkontoren skapar många positiva värden för Sve-
rige och såväl näringslivet som det politiska ledarskapet 
borde fråga sig vad som krävs, inte bara för att behålla de 
huvudkontor vi har, utan också för att utveckla positionen.

Koncentrationen av företagsledande funktioner och 
huvudkontor är en stor tillgång. Det är lätt att inse den 
direkta roll som den spelar för vår ekonomi, men de är 

också betydelsefulla mer långsiktigt för kompetensförsörj-
ning och kunskapsutveckling.

att stockholm och sverige har viktiga företagsledande 
funktioner påverkar dessutom i sig stadens attraktivitet och 
stärker oss i den allt mer globala konkurrensen om talanger. 
Det är här huvudkontoren och rådgivningsföretagen spelar 
en viktig roll. Man skulle kunna se det som ett slags ekosys-
tem där huvudkontoren, deras verksamhet och tjänsterna 
som behövs samspelar och är beroende av varandra.

Stockholm har under det senaste decenniet haft ett 
försprång gentemot till exempel Köpenhamn vad gäller 
förmågan att attrahera funktioner för företagsledning. En 
viktig förklaring är den överhettning i Köpenhamn som 
2006–2008 ledde till problemen med kompetensförsörj-
ning. Det oroar, då kompetensförsörjning nu också fram-
förs som en av Stockholms största utmaningar. Det finns 
flera utmaningar som berör möjligheterna för huvudkon-
toren att vara kvar och utvecklas. Kan vi fylla ut kostymen 
och även börja attrahera de europeiska huvudkontoren för 
de stora internationella bolagen? Det beror på hur utma-
ningarna hanteras och vilken politik som förs.

huvudkontoren behöver inte minst ett starkt ekosystem 
av företagstjänster för att kunna verka från Stockholm. 
Efterfrågan av dessa tjänster hjälper förstås sedan i sin tur 
till att bygga upp ett brett och avancerat tjänsteutbud.

Huvudkontorens placering beror på en rad faktorer. 
Vilken politik ett land och en stad för är en mycket viktig 
faktor. Frågan är nu om vi är rätt rustade för nya om-
världsförändringar. Kan vi behålla de svenska globala 
huvudkontoren, locka företag att placera sina europeiska 
huvudkontor här samtidigt som vi behåller och ökar anta-
let nordiska huvudkontor?

GÄSTKRÖNIKÖR
MARIA RANKKA
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Det är inte länge sedan som utflyttningen av huvudkon-
toren var en realitet. Det kan hända igen med fel politik 
eller helt enkelt för att omvärlden rör sig snabbare än vad 
vi gör. Den globala konkurrensen är knivskarp.

var företagen väljer att förlägga sin verksamhet har 
förändrats, från att ha varit nära produktionen till att 
vara nära ett brett utbud av företagstjänster och en kritisk 
massa av kompetens. 

Närvaron av huvudkontor innebär att beslutsfattare 
och en högutbildad och välbetald arbetskraft samlas, 
men också att efterfrågan på avancerade företagstjänster 
ökar. Huvudkontoren finns i de välutvecklade och säkra 
städerna i världen. Det blir också en självförstärkande 
process. Huvudkontoren skapar välstånd med högre 
produktivitet och en välutbildad arbetskraft, något som 
i sin tur lockar ytterligare huvudkontor att etablera sig i 
staden. Länder med en stor andel globala huvudkontor i 
förhållande till folkmängden har en högre BNP per capita 
än andra länder.

Huvudkontorens lokalisering har betydelse för så-
väl sysselsättning som inkomster. Lönerna är normalt 
betydligt högre för den sortens arbete som utförs på 
huvudkontoren jämfört med andra delar av ett företag. Ju 
fler huvudkontor som finns på orten, desto större tillgång 
finns det på yrkeskunniga och specialister som huvudkon-
tor ofta anlitar. En avflyttning av huvudkontor blir därför 
något av en nedåtgående spiral som i slutändan leder till 
betydligt lägre relativa inkomstnivåer.

vad krävs då av det politiska ledarskapet? Tja, Sverige 
och Stockholm behöver givetvis ha konkurrenskraftiga 
skatter och välfungerande regelverk. Värnskatten, som 
en lång rad experter räknat ut kostar statskassan mer 

än den genererar, stjälper snarare än hjälper för att bara 
nämna en skatt. Vi behöver också stärka infrastrukturen. 
Flygförbindelserna med omvärlden behöver förbättras 
och vi behöver få en fungerande bostadsmarknad. Inte 
minst skulle det vara en välgärning ur detta perspektiv att 
göra någonting åt den dysfunktionella hyresmarknaden så 
att det blir lättare att flytta till Stockholm för exempelvis 
utländska experter.

en svensk undersökning av faktorer som påverkar utflytt-
ning av huvudkontor framhäver både individ- och före-
tagsrelaterade faktorer som styr lokaliseringen av huvud-
kontoret. Fyra faktorer (utöver fusioner och förvärv) lyfts 
fram: närhet till kunder, regelverk och ekonomisk politik, 
individuella skatter samt goda kommunikationsmöjlighe-
ter. De två sista har visat sig vara viktigast.

Det är alltså ingen brist på arbetsuppgifter att ta tag i för 
de nya politiska ledarna.

Maria Rankka  
Vd för Stockholms handelskammare

Ingen brist på arbetsuppgifter       för de nya politiska ledarna

”Vore Norden ett land skulle det vara världens 
tolfte största ekonomi, mindre än Kanada, 
Ryssland och Indien, men större än Australien, 
Spanien, Mexiko och Sydkorea.”
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Fokus Krigsförbrytelser
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En rad väpnade konflikter pågår runt om i världen. Många av 
de drabbade söker sig till Sverige för att undfly krigets fasor. 
Men bland de asylsökande finns också förövarna – de som 
har utsatt mängder av människor för lidande och allvarliga 
kränkningar. Frågan är hur väl rustat Sverige är för att hantera 
dessa krigsförbrytare och vilken betydelse lagen om straff för 
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som 
trädde i kraft vid halvårsskiftet får. Hittills har fyra personer i 
Sverige dömts för krigsförbrytelser, varav en för folkmord. 
TEXT TOM KNUTSON OCH KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCKPHOTO, TT NYHETSBYRÅN, TOM KNUTSON

Snaran dras åt
om

förbrytarna
krigs-

Fokus Krigsförbrytelser

» 
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Fokus Krigsförbrytelser

örra året sökte drygt 54 000 personer asyl i Sverige, 
enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I år väntas be-
tydligt fler försöka ta sig hit för att undkomma våld 
och förföljelse i framför allt Syrien, Irak och Eritrea. I 

juli meddelande därför Migrationsverket att prognosen 
över antalet asylsökande i år höjs från 60 000 till 80 000. 
Men det är inte bara krigets offer som söker skydd i Sve-
rige. Bland de asylsökande finns även de som har gjort sig 
skyldiga till krigsförbrytelser.  

– Vi tar emot fler flyktingar än många andra länder. Då 
slinker det in många katter bland hermelinerna också. Vi 
vet inte hur många, men det finns skäl att anta att många 
krigsförbrytare kommer till Sverige, säger Ove Bring, 
folkrättsexpert och professor emeritus vid Försvarshög-
skolan och Stockholms universitet. 

Ingen vet med säkerhet hur många krigsförbrytare som 
gömmer sig i Sverige, men polisen har tidigare uppskat-
tat att det kan röra sig om mellan 
1 000 och 1 500 personer. 

– Jag tror att det är en rimlig 
siffra, säger Ove Bring. 

Som en följd av att Sverige an-
tog 1998 års Romstadga, en in-
ternationell konvention för att 
lagföra krigsförbrytare, inrättade 
polisen en folk- och krigsbrotts-
kommission med en heltidsan-
ställd polis. År 2008 ombildades 
kommissionen som nu har nio 
anställda. Om en person som 
misstänks ha begått folkmord, 
krigsförbrytelser eller brott mot 
mänskligheten befinner sig i Sve-
rige ansvarar kommissionen för 
att ärendet utreds. Utredningarna 
bedrivs i samarbete med Interna-
tionella åklagarkammaren i Stockholm, där en särskild 
grupp åklagare är utsedda att hantera folkmord och folk-
rättsbrott.

– De anmälningar som kommer in skickas normalt per 
automatik vidare till åklagare, eftersom det här är svårut-
redda ärenden. Åklagaren lämnar därefter direktiv över 
vad hon eller han vill att vi ska utreda, säger Krigsbrotts-
kommissionens chef Göran Häggblad.

För närvarande utreds ett fyrtiotal ärenden av kommis-

sionen. Flertalet av ärendena bygger på anmälningar från 
olika myndigheter, bland andra Migrationsverket. En 
asylsökande kan ha berättat något som gör att Migrations-
verket fattar misstanke om att personen i fråga har gjort 
sig skyldig till krigsbrott. Verket är då skyldigt att göra en 
anmälan till polisen. Anmälningar kan också komma in 
från myndigheter i andra länder – om de under sitt eget 
utredningsarbete upptäcker att det finns kopplingar till 
en misstänkt krigsförbrytare i Sverige. Det händer även 
att krigsoffer som sett gärningsmän i Sverige gör en polis-
anmälan. Allmänheten gör också i allt större utsträckning 
anmälningar om krigsförbrytelser efter att de har sett tv-
inslag från konfliktdrabbade områden. Nu kommer det 
till exempel in många anmälningar från allmänheten an-
gående Gaza och Islamiska staten (IS) i Irak.

Under ett år kommer det in mellan 80 och 100 anmäl-
ningar till Krigsbrottskommissionen. Det skulle kunna 

vara fler. 
– De som är offer har ofta inte 

de bästa erfarenheterna av polis 
och andra myndigheter från sina 
hemländer. Dessutom kommer 
de till en främmande kultur, vil-
ket gör att det är svårt för dem 
att veta hur de ska gå tillväga för 
att göra en anmälan, säger Göran 
Häggblad. 

För att nå ut till fler krigsoffer 
samarbetar Krigsbrottskommis-
sionen bland annat med frivillig-
organisationer som Amnesty och 
Röda Korset och de försöker även 
kontinuerligt besöka flyktingan-
läggningar för att berätta hur de 
arbetar och hur man gör en an-
mälan. 

I Krigsbrottskommissionen ingår förutom gruppchefen 
åtta utredare. Göran Häggblad anser själv att kommis-
sionen har tillräckligt med personal, eftersom samtliga 
ärenden handläggs av en utredare. Hela tiden sker det en 
prioritering av ledningen som vid behov kan omfördela 
personal för att bistå kommissionen. Budgeten ligger på 
mellan åtta och nio miljoner kronor per år. Om pengarna 
räcker tycker Häggblad att det är för tidigt att uttala sig 
om, eftersom han tillträdde tjänsten i februari. 

”När det gäller krigs-
förbrytelser börjar vi 
bakvänt med brottsut-

redningen. Vi har en 
gärningsman och måste 

försöka hitta brotts-
platserna, offren och 

vittnena som ofta finns 
spridda över hela jorden 

som flyktingar.”
Göran Häggblad

INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLEN (ICC)

ICC är den enda internationella domstol som är 
permanent inrättad för att utreda misstänkta 
krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänsk-
ligheten. Domstolen, som har sitt säte i Haag i 
Nederländerna, kan endast utreda brott om ett 
land inte kan eller vill ta sig an fallet. Grundregeln 

är att ICC bara tar upp ärenden i de länder som 
har erkänt domstolen. 

Ett ärende kan hamna inför ICC på tre sätt: 
1.  Åklagaren kan besluta om att inleda en utred-

ning baserat på anmälningar eller andra upp-
gifter, om landet i fråga har erkänt ICC.

2.  Ett land kan på eget initiativ be ICC om hjälp 
att utreda misstänkta brott i det egna landet. 
Även ett land som inte har erkänt ICC har 
denna möjlighet.

3.  FN:s säkerhetsråd kan ge ICC i uppdrag att 
utreda misstänkta brott var som helst i värl-

Göran Häggblad.
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Trots att Göran Häggblad har utrett grova brott 
sedan 1981 betraktar han arbetet för Krigsbrotts- 
kommissionen som den största utmaningen han har 
ställts inför. 

– Det här är de svåraste brotten som jag har varit med 
om att utreda. Det är komplicerat när brottet har begåtts i 
ett annat land, ett land som har varit eller fortfarande är i 
krig. Det gör att det kan saknas myndigheter att samverka 
med. Vissa ärenden är därför fullkomligt omöjliga att ut-
reda. De ärendena läggs ibland vilande. 

En annan svårighet är att brotten ofta begicks för flera 
år sedan i ett annat land. Det gör att det ytterst sällan finns 
någon teknisk bevisning. Ärendena byggs därför huvud-
sakligen på vittnesmål. Krigsförbrytelser utreds inte hel-
ler på samma sätt som andra brottmål, där det normala 
är att det finns ett brott, en brottsplats, målsägande och 
vittnen.   

– När det gäller krigsförbrytelser börjar vi bakvänt med 
brottsutredningen. Vi har en gärningsman och måste för-
söka hitta brottsplatserna, offren och vittnena som ofta 
finns spridda över hela jorden som flyktingar. 

Krigsförbrytelser är komplicerade att utreda, men Gö-
ran Häggblad anser att Krigsbrottskommissionen har den 

kompetens som krävs och hela tiden blir bättre på att 
handlägga ärendena.

–Det fordras ett engagemang och det finns i den här 
gruppen. Och i och med att vi har alltmer kontakt med 
internationella myndigheter och samverkanspartner blir 
vi själva bättre.

GIVANDE OCH SVÅRA MÅL

För sju år sedan, 2007, utsågs särskilda åklagare vid Inter-
nationella åklagarkammaren att ha ett nationellt ansvar på 
åklagarsidan för ärenden som rör krigsförbrytelser. I dag 
hanteras dessa ärenden av sex åklagare vid kammaren.

– Några enskilda åklagare var intresserade av och duk-
tiga på de här ärendena. De bidrog till att driva fram 
Krigsbrottskommissionen och att vi skulle ha särskilt 
utsedda åklagare med ett nationellt ansvar, säger Marie 
Lind Thomsen, kammaråklagare vid Internationella åkla-
garkammaren i Stockholm. Hon är även samordnare för 
ärenden som rör krigsförbrytelser i Sverige.  Själv har 
hon jobbat med två stora ärenden.

– Det här är de mest givande målen man kan ha. Det 
handlar ofta om de grövsta brotten som hanteras av det 
svenska rättsväsendet. Det betyder väldigt mycket för off-

» 

Fokus Krigsförbrytelser

den. Ett krav är dock att ingen av de perma-
nenta medlemmarna lägger in sitt veto.

två rättegångar har hittills avslutats. 2012 dömdes 
den kongolesiske rebelledaren Thomas Lubanga till 
14 års fängelse för att ha rekryterat barnsoldater 

under inbördeskriget i Demokratiska republiken 
Kongo. I mars 2014 dömdes den kongolesiska re-
belledaren Germain Katanga till 12 års fängelse för 
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Till grund för domstolen ligger Romstadgan från 
1998 som har ratificerats av drygt 120 länder, dock 

inte av USA, Kina, Ryssland, Israel och Indien. 
Sverige anslöt sig till ICC 2001. ICC började arbeta 
i juli 2002. Åtal har väckts i 21 mål i åtta olika 
länder. Över 20 arresteringsordrar har utfärdats, 
bland annat mot Joseph Kony, rebelledare från 
Uganda, och Sudans president Omar al-Bashir.

Det vanligaste brottet 
mot mänskligheten 
är att oliktänkande 
attackeras.
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ren att få komma till en svensk domstol, där någon lyss-
nar på deras historia. Man känner att man gör nytta. 

 Samtidigt som Marie Lind Thomsen känner att det 
jobb hon gör är viktigt är det påfrestande.

– De här människorna har varit med om så fruktans-
värda saker: bevittnat mord, dråp och utsatts för miss-
handel, grov misshandel, sexuella 
övergrepp, allmänna trakasserier 
och plundring. En del saker förstår 
man knappt att människor kan ut-
sätta varandra för. I stunden är man 
så uppe i det man gör. Men när ett 
mål är avslutat har vi goda möjlig-
heter att prata med varandra och 
även få professionell hjälp att be-
arbeta det vi har hört. Och det kan 
man behöva. 

Hos Internationella åklagarkam-
marens sex specialiståklagare ligger 
för närvarande drygt 30 ärenden 
som utreds av Krigsbrottskommis-
sionen. Flera av ärendena går det av säkerhetsskäl inte 
att arbeta vidare med för tillfället. 

– Vi kan till exempel inte skicka poliser till Syrien för att 
göra utredningar. Det är för farligt just nu, säger Marie 
Lind Thomsen. 

Vissa av ärendena blir liggande öppna. Det är ärenden 
som gäller brott som har begåtts i länder dit åklagarkam-
maren tror att det inom en relativt snar framtid ska gå att 
åka och göra brottsutredningar.

– Andra fall är det meningslöst att ha liggande. Jag har 
tidigare avskrivit anmälningar mot Israel. Det är en sta-

bil regim och det är inte sannolikt 
att de inom en överskådlig framtid 
skulle vilja medverka till att vi utre-
der dem för krigsförbrytelser.

Hon har även lagt ner förunder-
sökningen mot Eritreas president i 
fallet Dawit Isaak, för vilket hon har 
kritiserats av de jurister som stod 
bakom anmälan.

– Jag gjorde bedömningen att re-
gimen inte kommer att medverka 
till att vi lagför dem för brott. Vi 
har jobbat med dem förut och vet 
att de inte svarar på förfrågningar. 
Det finns inget ljus i tunneln. Anmä-

larna menar att vi gav upp för tidigt. Men vi måste foku-
sera på ärenden där det verkar finnas någon möjlighet till 
framgång. Ett eventuellt åtal mot Eritreas president vore 
dessutom närmare en fråga för ICC, säger Marie Lind 
Thomsen.

” Jag har aldrig varit 
intresserad av krig, 

men däremot av me-
kanismerna bakom 
ondska. Vad är det 

som driver en män-
niska att begå den här 
typen av gärningar?”

Göran Hjalmarsson

» 

Fokus Krigsförbrytelser

I dag begås flest brott 
mot mänskligheten i 
samband med inbördes
krig. Det vanligaste 
är att oliktänkande 
attackeras.



2525Advokaten Nr 7 • 2014

Hon anser att sex anställda på åklagarsidan är tillräck-
ligt så länge polisen inte har mer personal som kan ut-
reda de anmälningar som kommer in. 

– De som jobbar på Krigsbrottskommissionen är dukti-
ga, men de är för få. Ett minimikrav är att kommissionen 
har tio anställda, vilket utlovades när den inrättades. Men 
jag skulle gärna se ännu fler anställda. Polisen säger att 
alla ärenden ligger ute på utredare. Men det 
finns absolut ärenden där man skulle kunna 
göra mer. Och vore vi fler skulle vi även bli 
mer effektiva i de ärenden vi driver. 

Utökades polisstyrkan i Krigsbrottskom-
missionen bedömer Marie Lind Thomsen 
att Internationella åklagarkammaren skulle 
kunna driva tre aktiva ärenden, jämfört med 
dagens två. Hon betonar vikten av att Sverige 
lägger ner resurser på att lagföra krigsförbry-
telser, trots att det handlar om brott som har 
begåtts utomlands för många år sedan. 

– Det är viktigt att målsägande får upprättelse någon 
gång. Jag hoppas och tror att krigsförbrytelserna mins-
kar om vi i världen är duktiga på att lagföra de personer 
som har gjort sig skyldiga till de här brotten. Jag vill tro 
att regimer och enskilda tänker efter innan de begår  
brott om de inser att rättvisan kan komma ikapp dem 
så småningom. Det är dessutom Sveriges skyldighet, en-

ligt våra internationella åtaganden, att dra vårt strå till 
stacken. 

FYRA PERSONER DÖMDA FÖR FOLKRÄTTSBROTT 

I SVERIGE

Fyra personer har fällts för brott mot folkrätten i svensk 
domstol. Advokat Göran Hjalmarsson har varit målsägan-

debiträde i tre av målen. 
– Jag har aldrig varit intresserad av krig, 

men däremot av mekanismerna bakom ond-
ska. Vad är det som driver en människa att 
begå den här typen av gärningar? 

Målen är, enligt honom, speciella av flera 
skäl. Brottsoffren har ofta mött djupet av 
ondska. Ofta har de sett familjemedlemmar 
dödas därför att de tillhör en viss etnisk 
grupp eller nationalitet. 

– På det personliga planet kan det vara 
tungt att höra om alla grymheter som din kli-

ent har utsatts för. De här målen har förmodligen påver-
kat mig som människa. Jag bryr mig kanske ännu mer om 
mina närmaste och retar inte upp mig på detaljer.  

En utmaning är att brottsoffren till en början ofta är 
tveksamma till att delta i en rättegång. 

– De här människorna har många gånger blivit svikna 
och övergivna av myndigheterna i sitt hemland.   Det tar 

Fokus Krigsförbrytelser

» 

Göran Hjalmarsson.
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tid att bygga upp ett förtroende och få dem att känna sig 
trygga, säger Göran Hjalmarsson.

I juni förra året dömdes en svensk medborgare 
för första gången till livstids fängelse för folkmord och 
folkrättsbrott, det så kallade Rwandamålet. Domen 
överklagades, men i juni i år fastställde Svea hovrätt 
Stockholm tingsrätts dom och Högsta domstolen har 
beslutat att inte meddela prövningstillstånd i fallet. 
FN:s före detta rättschef, Hans Corell, är en av flera folk-
rättsexperter som tror att domen kan få principiell bety-
delse. 

– Domen visar att en person som har gjort sig skyldig 
till ett så här allvarligt brott i ett annat land kan ställas 
inför rätta och dömas i Sverige. För den som känner på 
sig att han eller hon kan blir utsatt för en effektiv förun-
dersökning blir Sverige kanske inte ett så intressant land 
att söka sig till.  

Advokat Tomas Nilsson, som försvarade den nu livs-
tidsdömde mannen, är i likhet med många försvarare 

kritisk till att brottsutredningarna ofta drar ut på tiden. 
Hans klient satt häktad i 2,5 år. 

– Den som har suttit häktad under lång tid och kanske 
också varit isolerad är inte i någon vidare god form när 
en rättegång ska äga rum. En lång häktningstid bryter ner 
en persons psykiska och fysiska hälsa och påverkar deras 
möjlighet att ta tillvara sin rätt på ett fullgott sätt.  

Han anser därför att polis och åklagare borde få mer 
resurser för att påskynda utredningarna.

En anledning till att utredningarna tar lång tid är, enligt 
Marie Lind Thomsen på Internationella åklagarkamma-
ren, att många av de människor som ska höras inte bor 
i Sverige. 

– Vi måste åka runt och leta reda på dem och sedan se 
till att vi kan höra dem på ett rättssäkert sätt. Om vi går till 
domstol med ärendena kommer vi förmodligen att yrka 
på långa fängelsestraff. Vi kan inte slarva utan måste göra 
en gedigen utredning och undersöka om någon kommer 
med falska beskyllningar. 

Marie Lind Thomsen.

”Vi måste åka runt och leta reda på dem och sedan se till att vi kan höra dem på ett                      rättssäkert sätt. 

Vi kan inte slarva utan måste göra en gedigen                      utredning och undersöka om någon kommer med falska beskyllningar.”   Marie Lind Thomsen
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Hon understryker att det är oerhört viktigt att åklaga-
ren under förundersökningen är objektiv och utreder allt 
som den misstänkte vill få utrett.

– Vi kan inte bara titta på den bevisning som säger att 
en person är skyldig. Åklagaren är ju garanten för rätts-
säkerheten, säger Marie Lind Thomsen.

Trots att åklagaren ska garantera rättssäkerheten anser 
Tomas Nilsson att balansen i rättsprocessen är ett pro-
blem i ärenden som rör krigsförbrytelser.

– Det finns en klar risk för att den obalans som kanske 
alltid finns, eftersom utredningsresurserna ligger hos po-
lis och åklagare, understryks och blir ännu större i den 
här typen av mål. Anledningen är att det är svårt för en 
enskild advokat och enskild tilltalad att ha tillräckliga re-
surser för att göra egna utredningar. 

Tomas Nilsson anser därför att det är särskilt viktigt att 
den objektivitetsskyldighet som åvilar åklagaren under 
förundersökningen verkligen iakttas.  

– Det är viktigt att omständigheter som talar till den 

misstänktes förmån verkligen iakttas. Annars hamnar 
den misstänkte i ett större underläge än vad hon eller han 
eljest skulle ha gjort. En försvarare måste alltid driva en 
kamp under förundersökningen och begära olika utred-
ningar och utredningsåtgärder, säger han.

FALSKA BESKYLLNINGAR

Tomas Nilsson anser att domstolarnas sätt att hantera 
ärenden som rör krigsförbrytelser, till exempel Rwanda-
målet, kan ifrågasättas. Han tycker inte att de i tillräckligt 
stor utsträckning tar hänsyn till att det ofta finns en poli-
tisk dimension när det gäller krigsförbrytelser.

– De här ärendena är ofta starkt förknippade med rent 
politiska frågor eller har en politisk bakgrund. Domsto-
larna måste räkna med att det kan förekomma falska be-
skyllningar. Men det finns nästan en beröringsskräck från 
domstolarnas sida att sätta sig in i frågeställningar som har 
en politisk bakgrund. Händelserna i Rwanda ägde rum för 
20 år sedan. Men det finns ännu kvar tankar på hämnd, en 

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

Referens: Håkan Gustavsson Amber Advokater Halmstad 035-15 31 09.
Håkan Gustavsson har haft försäkringen sedan 2002-04-01.

Conny Sjösten

”Vi måste åka runt och leta reda på dem och sedan se till att vi kan höra dem på ett                      rättssäkert sätt. 

Vi kan inte slarva utan måste göra en gedigen                      utredning och undersöka om någon kommer med falska beskyllningar.”   Marie Lind Thomsen
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önskan att komma åt personer från en annan folkgrupp än 
den egna. Det kan finnas ett syfte att skada politiska mot-
ståndare. Till det kommer att den nuvarande regimen en-
ligt samstämmiga bedömare inte anses vara demokratisk. 
Det får betydelse för bevisningens 
tillförlitlighet.  Det skulle räcka gan-
ska långt om domstolarna insåg och 
vågade beakta den politiska dimen-
sionen, säger Tomas Nilsson. 

Marie Lind Thomsen instämmer 
i att falska beskyllningar kan före-
komma i politiska syften i dessa 
ärenden och betonar att det är något 
man måste vara på sin vakt med. 

– I Rwandamålet fanns påståen-
den om att regimen låg bakom en 
del av bevisningen. Men det är ju 
en bevisfråga. Man ställer kontroll-
frågor och pressar folk för att se om 
det går att lita på vad de säger. Dessutom kontrollerar vi 
deras uppgifter mot andra källor.

Bevisfrågan är, enligt hennes erfarenhet, den största 
utmaningen med ärenden som rör krigsförbrytelser. Ef-
tersom teknisk bevisning ofta saknas måste åklagaren 
förlita sig på säkra vittnesuppgifter för att kunna väcka 
åtal. Att vittnena i krigsförbrytarmål ofta ska redogöra för 

något som hände för flera år sedan behöver inte vara ett 
problem, säger Marie Lind Thomsen och anger Rwanda-
målet som exempel.

– Det stora problemet för våra målsägande och vittnen 
är inte att de inte minns. Problemet 
är att de inte kan glömma vad de 
har sett och utsatts för, säger Marie 
Lind Thomsen.

– Minnesexperter som hördes 
i målet berättade bland annat att 
traumatiska händelser etsar sig fast 
i minnet och att vissa starka min-
nesbilder inte går att glömma. Till-
förlitliga uppgifter finns således lag-
rade i hjärnan även efter lång tid, 
tillägger Göran Hjalmarsson.

Tomas Nilsson, som ju försvarade 
den livstidsdömde mannen, anser 
däremot att det faktum att händel-

serna i Rwandamålet skedde för hela 20 år sedan kan ha 
påverkat vittnenas och målsägandenas minnesbilder.

– Händelserna ägde ofta rum under kaotiska och vidri-
ga förhållanden.  Det påverkar vittnenas förmåga att göra 
korrekta iakttagelser. Risken att de minns fel är betydan-
de. Men i Rwandamålet utgick både tingsrätt och hovrätt 
från att man kan lita på traumatiska minnen. Det tror jag 
inte är en riktig utgångspunkt, utan en stark förenkling. 

OLIKA SYN PÅ SPECIALISTDOMSTOL

I de fall där det blir en fällande dom i ett folkrättsmål i 
Sverige har målsägandena svårt att, till skillnad från i ett 
vanligt brottmål, få ut något skadestånd. För att brotts-
offren ska få någon ekonomisk kompensation för sitt li-

”Händelserna ägde 
ofta rum under 

kaotiska och vidriga 
förhållanden. Det 

påverkar vittnenas 
förmåga att göra 

korrekta iakttagelser.”
Tomas Nilsson

» 

DEFINITIONER

Krigsbrott är ett samlingsbegrepp för folkmord, folkrättsbrott och grovt folkrättsbrott.
Folkrättsbrott eller grovt folkrättsbrott innebär att övergrepp har skett i samband med 

krig eller annan väpnad konflikt.
Folkmord är handlingar som syftar till att utrota en folkgrupp, helt eller delvis, genom 

att döda, allvarligt skada eller tvångssterilisera medlemmar i gruppen. Källa: Polisen

Tomas Nilsson.

Bevisfrågan är den 
största utmaningen 
med ärenden som rör 
krigsförbrytelser.
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dande förutsätts att gärningsmannen har egna tillgångar, 
vilket är ovanligt. Det vore därför lönlöst att driva en 
skadeståndsprocess mot dem. Eftersom brotten inte har 
begåtts i Sverige betalar inte heller den svenska staten 
ut några pengar. Göran Hjalmarssons 
erfarenhet är dock att pengar är av un-
derordnad betydelse för brottsoffren.

– Det viktigaste för dem är att bli trod-
da och få personlig upprättelse. Deras 
incitament är att hedra offren, sina dö-
dade familjemedlemmar, och berätta 
om vilka fasansfulla händelser de har 
varit med om. Det är ytterst ovanligt 
att någon frågar om det går att få ska-
destånd. Pengar är inte deras drivkraft.

Pål Wrange, professor i folkrätt vid 
Stockholms universitet, anser däre-
mot inte att pengarna saknar betydelse.  

– Känslan av upprättelse är förstås viktig. Men sådana 
dokument går ju trots allt inte att äta. Många av brottsoff-
ren har det väldigt besvärligt ekonomiskt. Att ge skade-
stånd till alla brottsoffer är praktiskt besvärligt. Men man 
kan till exempel utgå från schablonbelopp och försöka 
få processen finansierad av en tredje part. Det kan vara 
fonder som administreras av FN och finansieras av olika 
stater, säger han.

Såväl polis och åklagare som forskare och försvarare 
tycker att Sverige blir allt bättre på att hantera krigsför-
brytelsemål. Åklagarna har bland annat gått internatio-
nella kurser i förhörsmetodik, kulturella skillnader och 
”säkerhetstänk”. Det finns även ett europeiskt och ett 
nordiskt nätverk av poliser och åklagare som träffas re-
gelbundet och utbyter erfarenheter. 

För att ärendena ska hanteras på ett än mer effektivt 
och rättssäkert sätt finns det de som anser att den kun-
skap som finns om krigsförbrytelser i Sverige borde sam-
las vid en tingsrätt i landet, till exempel Stockholms tings-

rätt. Pål Wrange, Ove Bring och Marie 
Lind Thomsen hör till dem som tycker 
att det ur ett folkrättsligt perspektiv är 
en god idé att samla kompetensen. 

– Förmodligen skulle processen gå 
fortare och risken för att rent juridiska 
misstag begås minska. Den folkrätts-
liga kompetensen hos domare varie-
rar ju en hel del, vilket är naturligt. De 
flesta domare kan nog gå igenom en 
karriär utan att stöta på något interna-
tionellt brott, säger Pål Wrange.

Det finns en annan skola som anser 
att de som alltid dömer en viss typ av mål riskerar att 
utveckla ett visst sätt att se på de målen, både juridiskt 
och moraliskt. Tomas Nilsson hör till dem som anser att 
det finns risker med att koncentrera handläggningen av 
krigsförbrytelser till en handfull domare vid en viss dom-
stol.  

– Jag tycker att det är en nackdel att begränsa kretsen 

DE FYRA GENÈVEKONVENTIONERNA

En viktig del av den humanitära rätten återfinns i de fyra Genèvekonventionerna. De 
antogs i gällande lydelse 1949 och anses i dag utgöra sedvanerätt. Den första Genève-
konventionen innehåller regler om behandling av sårade och sjuka soldater vid strider i 
fält. Den andra Genèvekonventionen handlar om hur sårade, sjuka och skeppsbrutna ska 
behandlas vid strider till sjöss. Regler för behandling av krigsfångar återfinns i den tredje 
Genèvekonventionen. I den fjärde Genèvekonventionen finns regler om skydd för civila i 
krig. Källa: Röda Korset

Pål Wrange.

”De flesta domare 
kan nog gå igenom 

en karriär utan 
att stöta på något 

internationellt 
brott.”
Pål Wrange

Fokus Krigsförbrytelser

Den 1 juli trädde lagen om straff för 
folkmord, brott mot mänskligheten 
och krigsförbrytelser i kraft. Lagen 
ersätter folkrättsbrottet och lagen 
om folkmord och inför ett nytt brott i 
svensk rätt, brott mot mänskligheten.
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domare som ska döma i de här målen. Det är ofrånkom-
ligt att de resonerar med varandra om principer kring be-
visvärdering, utbildar en rutin för att sköta sådan bevis-
värdering och dömer på samma sätt som de gjorde i förra 
målet. Kloka domare som har erfarenhet från brottmål 
är det som krävs. Man behöver inte alltid ha specialist-
kunskap.  

 Göran Hjalmarsson tycker inte heller att det i dagsläget 
finns något behov av att inrätta en 
specialistdomstol. 

– Om det blir vardag att vi får 
många krigsförbrytarmål i Sverige 
måste vi kanske få en specialist-
domstol som hanterar dem för att 
få en mer effektiv administration. 
Men det tycker jag inte att det finns 
fog för där vi står i dag, säger han.

NY LAG FRÅN HALVÅRSSKIFTET

Regeringen har tidigare konstaterat 
att den svenska lagstiftningen när 
det gäller folkrättsbrott var bristfäl-
lig på flera punkter. Straffskalorna 
ansågs till exempel inte vara anpas-
sade till dessa allvarliga brott och 
det var svårt att ställa överordnade 
till svars.  Den 1 juli trädde lagen om straff för folkmord, 
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i kraft. La-
gen ersätter folkrättsbrottet och lagen om folkmord och 
inför ett nytt brott i svensk rätt, brott mot mänskligheten. 
Marie Lind Thomsen på Internationella åklagarkamma-
ren välkomnar den nya lagen.

– Den mest konkreta betydelsen är att brott mot mänsk-
ligheten inte preskriberas. Det är väldigt viktigt. Finns 
ingen preskriptionstid blir inte Sverige en fristad för 
krigsförbrytare. Man ska aldrig kunna komma undan när 
det gäller så allvarliga brott. Tidigare när vi har hanterat 
den här typen av brottslighet har vi tillämpat den vanliga 
straffrättslagstiftningen. Åtalen har gällt brott som våld-
täkt, mord och grov misshandel.  Men alla de brotten, 
utom mord, preskriberas. 

Pål Wrange anser också att den nya lagen har många 
förtjänster. Den viktigaste är, enligt honom, att brott mot 
mänskligheten nu kriminaliseras. 

– Folkmord kräver att det är en kampanj mot en välde-
finierad grupp och krigsförbrytelser kräver att det är en 

väpnad konflikt. Men många förföljelser äger rum utan 
att någon av de omständigheterna är för handen. Även 
om många av handlingarna skulle kunna dömas enligt 
brottsbalken sänder ett brott mot mänskligheten en sig-
nal mot allmänheten, men även mot polis och åklagare, 
att brotten har blivit högre prioriterade.

Pål Wrange utesluter därför inte att lagen kan leda till 
fler fällande domar, vilket även Marie Lind Thomsen tror 

kan bli fallet.
– Man skulle kunna tänka sig att 

brott mot mänskligheten täcker 
mer än tidigare och att den längre 
preskriptionstiden gör att fler kan 
fällas. 

Ove Bring tror däremot inte att 
den nya lagen har någon inverkan 
på hur många fällande domar vi får 
i Sverige. 

– Det är en fråga om vilka resur-
ser Krigsbrottskommissionen har. 
De är för få. De ska ju inte bara ut-
reda vad som kommer fram bland 
flyktingar i Sverige, utan även vara 
på plats och på förhand veta vilka 
rättsutredningar som pågår i andra 
länder och ta del av dem i ett tidigt 

skede, säger han. 
Även om Pål Wrange ser många fördelar med lagen 

anser han också att den har sina brister. Den gamla la-
gen var delvis en inkorporering, vilket gjorde den mer 
elastisk. Om folkrätten utvecklades följde förändringarna 
med in i svensk rätt. Den nya lagen är däremot en full-
ständig transformation. Det innebär att om folkrätten 
förändras måste en ny lag skrivas. 

– I praktiken kan det betyda att personer som har be-
gått handlingar som anses som internationella brott i 
folkrätten som den utvecklas, men inte i svensk rätt, kan 
få en fristad i Sverige. I princip finns den risken, även 
om jag inte vill säga att den är överhängande, säger Pål 
Wrange som på det hela taget tycker att fördelarna med 
lagen överväger nackdelarna.

Ove Bring deltog i den statliga utredning som 2002 fö-
reslog en lagstiftning som den nya lagen delvis bygger på. 
Han instämmer med Pål Wrange att det finns en baksida 
med att den internationella humanitärrätten inte längre 
är inkorporerad i svensk rätt.

LAGEN OM STRAFF FÖR FOLKMORD, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH KRIGSFÖRBRYTELSER

Lagen trädde i kraft den 1 juli och 
innebär bland annat följande: 
l Nya regler har införts om straff 
för brott mot mänskligheten. Brot-

tet omfattar till exempel dödande, 
sexuella övergrepp och tortyr när 
gärningarna är en del i ett angrepp 
riktat mot en civilbefolkning.

l Ny bestämmelse om folkmord 
som har sitt ursprung i folkmords-
konventionen införs i brottsbalken.
l Nya bestämmelser om krigsförbry-

telser införs, som ersätter folkrätts-
brottet. De nya bestämmelserna är 
mer detaljerade. Ett stort antal gär-
ningar har samlats under rubriken.

”Den nya lagen redu-
cerar folkrättens roll 
i svensk rätt, i stället 
för en inkorporering 

av hundratals interna-
tionellt överenskomna 
artiklar har vi fått en 
mindre box av svensk 
rätt i 16 paragrafer.”

Ove Bring

Ove Bring.
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– Fördelen med det tidigare införlivandet var att svens-
ka domstolar kunde tillämpa modern folkrätt och även 
ligga i framkant och driva utvecklingen. Den nya lagen 
reducerar folkrättens roll i svensk rätt, i stället för en in-
korporering av hundratals internationellt överenskomna 
artiklar har vi fått en mindre box av svensk rätt i 16 para-
grafer. Boxen återspeglar visserligen regler i Romstadgan, 
men all internationell straffrätt som faller utanför boxen 
exkluderas från den svenska rättsordningen. Det gäller 
exempelvis bestämmelserna i Rom-
stadgans del 3 om medverkan, 
befälsansvar och rättsvillfarelse, 
bestämmelser som är specialan-
passade till väpnade konflikter 
och inte utan vidare kan ersät-
tas av regler i brottsbalken.

Men Ove Bring anser 
samtidigt att den nya lagen 
gör det lättare för domsto-
larna att tolka humanitär-
rätten.

– Det blir enklare för dom-
stolarna att se om rekvisiten 
är uppfyllda. Förut hade de 
hundratals artiklar och Genèvekonventioner-
na att beakta.

Enligt Hans Corell var den nya lagen nödvändig – nu 
återspeglas förpliktelserna i en internationell konvention 
i nationell lagstiftning.

– Men egentligen borde den här typen av lagstiftning 
har varit antagen redan när Sverige ratificerade Romstad-
gan, säger han.

ICC FÅR KRITIK

I juli 2009 beslöt den svenska regeringen att utlämna 
en misstänkt krigsförbrytare till Rwanda, efter att Hög-
sta domstolen hade kommit fram till att det inte fanns 
hinder för utlämningen enligt utlänningslagen eller Euro-
pakonventionen. Rwandiern anmälde Sverige till Europa-
domstolen. Domstolen gav Sverige rätt och fann 2011 att 
utlämning inte stred mot Europakonventionen. Det var 
det första ärendet i Europa där beslut fattades om att ut-
visa en misstänkt krigsförbrytare till Rwanda. Alla andra 
länder hade tidigare sagt nej i liknande fall med hänvis-
ning till Europakonventionen. Sedan Europadomstolen 
kom fram till att det är förenligt med Europakonventio-

nen att utlämna misstänkta krigsbrottslingar till Rwanda 
har fler länder följt Sveriges exempel. Pål Wrange anser 
att det är bra om brott utreds så nära brottsplatsen som 
möjligt, förutsatt att den misstänktes rättigheter respek-
teras.  

– Processekonomiskt blir det mycket billigare. Och rät-
tegångar av det här slaget har inte bara en individualpre-
ventiv verkan, de ska också vara allmänpreventiva. Den 
effekten blir större om man är närmare brottsplatsen. 

Nackdelen är att det inte är säkert att rättvisan 
fungerar perfekt. Ett problem med rätt-

visan i Rwanda är att den är enögd, 
den omfattar bara brott som har 

begåtts på hutu-sidan, säger 
Wrange.

Den internationella brott-
målsdomstolen (ICC) eta-

blerades i nederländska Haag 
2002.  ICC prövar bara fall som 

rör folkmord, brott mot mänsklig-
heten och krigsförbrytelser och det är 

den enda permanenta brottmålsdomstol 
som finns. Domstolens verksamhet har kritise-

rats för att vara dyr och ineffektiv. Men de forskare, 
advokater och åklagare som Advokaten har talat med är 
eniga om att domstolen ändå fyller en viktig funktion. 

– Internationella brottmålsdomstolen är absolut nöd-
vändig om vi ska få demokrati och rättsstaten i hela värl-
den. Det får inte finnas plattformar där krigsförbrytare 
kan slå sig ner utan att riskera att gripas, säger Hans Co-
rell, före detta domare och FN:s tidigare rättschef.

I första hand ska misstänkta krigsförbrytare, i enlighet 
med komplementaritetsprincipen, ställas inför rätta na-
tionellt. Om staten i fråga inte vill eller kan finns möjlig-
het för ICC att träda in.  

– Straffrätten har internationaliserats därför att de inte 
har klarat av handläggningen i alla länder. Antingen för-
mår de inte eller så vill de inte – därför att de skyddar 
ledarna.

Hans Corell som var ansvarig för att organisera Rom-
konferensen där Romstadgan antogs 1998 är i dag be-
kymrad över hur stadgan till slut utformades. Han är 
bland annat kritisk till att det finns en lista A och en lista 
B med kandidater till ICC. På lista A finns personer med 
domstolserfarenhet, det vill säga domare, åklagare och 
advokater. För att finnas med på lista B räcker det att vara 

l En militär eller civil förman ska 
anses vara gärningsman om han el-
ler hon inte har gjort vad som varit 
möjligt för att hindra underlydande 

från att begå något av dessa brott.
l Brotten folkmord, brott mot 
mänskligheten och grov krigsförbry-
telse ska inte kunna preskriberas.

l Maxstraffet för krigsförbrytelser 
av normalgraden höjs från fyra till 
sex års fängelse.
l Universell jurisdiktion gäller. Svensk 

domstol kan döma i mål som gäller 
dessa brott oavsett vem som har be-
gått brotten och var det har skett.
Källa: Dagens Juridik, Röda Korset

Rwandatribunalen 
(ICTR), Jugoslavi-
entribunalen (ICTY), 
tribunalerna i Sierra 
Leone, Kambodja 
och Libanon.

KRIGS- 
FÖRBRYTAR- 
TRIBUNALER
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Vi kan insolvensrätt
Med över 50 års erfarenhet av insolvensrätt är Hamilton en av 
Sveriges ledande advokatbyråer på området.

Nyckeln till vår position är sättet vi samarbetar på och vårt stora 
engagemang. Vi drar stor nytta av den expertis som finns inom 
Corporate, Bank och Finans och Arbetsrätt. Allt för att säkerställa 
bästa möjliga utfall i flera av landets största rekonstruktioner 
och konkurser.

Våra erfarna och skickliga advokater har även författat 
klargörande fackböcker i ämnet.  

www.hamilton.se

KonkursArbetsrätt
Erik Danhard

Företagsrekonstruktion 
och ackord
Lars Eric Gustafsson

Återvinning enl 4 kap.
konkurslagen
Hans Renman

Fokus Krigsförbrytelser

» 
l Jackie Arklöv 
var den för-
sta svenska 
medborgare 
som fälldes för 
brott mot folk-
rätten. 2006 
dömdes han till 
åtta års fäng-
else av Stock-
holms tingsrätt 
för att under 
det forna kriget 
i Jugoslavien 
ha misshandlat 
och torterat 
fångar som 
legosoldat i 
den bosnienkroatiska armén. Straffet fick 
ingen betydelse i praktiken, då Arklöv redan 
avtjänade ett livstidsstraff för polismorden i 
Malexander 1999.

PERSONER SOM FÄLLTS FÖR FOLKRÄTTSBROTT I SVENSK DOMSTOL

l Ahmet Makitan dömdes 2011 till fem års 
fängelse för folkrättsbrott. Han dömdes för 
att ha torterat och förnedrat fångar i Bos-
nien under kriget i forna Jugoslavien 1992, 
där han stred för den kroatiska fascistiska 
HOS-milisen. På bilden till höger advokat Ola 
Salomonsson.
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kunnig i internationell straffrätt i största allmänhet.  Hans 
Corell anser att det är otillräckligt och har därför föresla-
git att lista B avskaffas i Romstadgan.  

– Den innebär att diplomater och professorer som ald-
rig har satt sin fot i en rättssal kan väljas till domare i den 
här domstolen. Hela övningen 
riskerar att bli alldeles för akade-
misk och ta alldeles för lång tid. 
Straffrättskipning får inte ta åra-
tal. Det kostar astronomiska sum-
mor och jag är orolig för att sta-
terna till slut tycker att det blir för 
dyrt. Och då kanske hela projek-
tet riskeras. ICC har 18 ledamöter. 
Vi är sju miljarder människor på 
jorden i dag. Nog borde man väl 
bland dem kunna hitta de mest 
kompetenta 18 personer man kan 
tänka sig som har erfarenhet av 
brottmålsrättegångar i olika funk-
tioner och som kan tjänstgöra i 
domstolen, säger Hans Corell.

Corell föreslår också att Rom-
stadgans partsförsamling inte ska 
välja några domare som passerar 70-årsgränsen under 
sitt nioåriga mandat. Medelåldern hos domstolens do-
mare är i dag 62 år, men riskerar att stiga.

– De här är de mest ansträngande brottmålsförhand-
lingar du kan delta i. Vilket rykte får ICC om domstolen 
befolkas av personer som inte längre anses vara lämpliga 
att tjänstgöra i domstol på hemmaplan på grund av sin 
ålder?

Ett annat problem med domstolen, som Pål Wrange 

lyfter fram, är att de närmast berörda, offren, anhöriga 
till offren, förövarna, anhöriga till förövarna och de som 
tillhör samma folkgrupp som förövarna inte har något 
särskilt förhållande till domstolen. 

– Domstolens folkliga påverkan är nog ofta ganska be-
gränsad. Jag säger inte att man 
inte ska åtala misstänkta krigs-
förbrytare men frågan är om 
det vore bättre att lägga en del 
av pengarna på andra saker än 
åtal. Många små orättvisor läm-
nas därhän, sådant som påverkar 
folk i vardagen. Mer skulle kunna 
göras för att stödja nationella och 
lokala försoningsprocesser.  

Vill du se fler sanningskommis-
sioner? 

– Det behöver inte vara stora 
kommissioner som de i till exem-
pel Sydafrika och Peru, utan det 
kan också vara fråga om regio-
nala kommissioner som tar hand 
om regionala problem. Det kan 

handla om att ge ersättning för förlorad jordbruksmark 
eller ekonomiskt bistånd till dem som har stympats och 
behöver genomgå plastikkirurgi eller få proteser.  

En annan nackdel som ofta lyfts fram är att ICC sak-
nar en egen polisstyrka och militär. Det innebär att dom-
stolen är beroende av hur samarbetet med andra stater 
fungerar.  

– Det kan få till följd att åtalade inte ställs inför skran-
ket, eftersom ingen levererar dem. Det kan också betyda 

”De här är de mest an-
strängande brottmåls-
förhandlingar du kan 
delta i. Vilket rykte får 
ICC om domstolen be-

folkas av personer som 
inte längre anses vara 

lämpliga att tjänstgöra i 
domstol på hemmaplan 
på grund av sin ålder?”

Hans Corell

Hans Corell.

l Stanislas Mbanenande dömdes i juni 2013 
till livstids fängelse för folkmord och grovt 
folkrättsbrott mot minoritetsfolket tutsi. Åtalet 
gällde händelser i Rwanda under folkmordet 
1994. Domen, som är den första folkmordsdo-
men i Sverige, överklagades till Svea hovrätt. 
Hovrätten ändrade inte Stockholm tingsrätts 
dom och Högsta domstolen meddelade inte 
prövningstillstånd i målet. På bilden åklagaren 
Tora Holst.

l Milić Martinović 
dömdes i januari 
2012 av Stock-
holms tingsrätt till 
livstids fängelse 
för grovt folkrätts-
brott, mord, försök 
till mord, män-
niskorov och grov 
mordbrand i byn 
Ćuška i Kosovo 
1999. Domen 
överklagades. 
Svea hovrätt gick 
emot tingsrät-
tens bedömning 
och ansåg inte att 
den säkert kunde 
dra slutsatsen att 
Martinović hade 
varit närvarande 
under massakern, 
något han hela 
tiden förnekade. I 
slutet av 2012 fri-
kändes Martinović.
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att ICC inte får hjälp med bevisupptagning och undersök-
ningar på fältet, säger Pål Wrange.

Avsaknaden av en egen polis ser också ut att påverka 
vilka mål ICC väljer att ta upp, berättar Pål Wrange.  

– Om domstolen vill åtala någon i Kongo för krigsförbry-
telser måste de få hjälp med att leverera de misstänkta, få 
klartecken att skicka brottsplatsundersökare till platsen. 
Domstolen riskerar att förlora det samarbetet om den 
samtidigt åtalar till exempel presidenten eller en general 
i landet. ICC kan bli frestad att se bort när det gäller regi-
mens brott, om man behöver regimen. Det får olyckliga 
följder och ger intryck av att västerländsk rättvisa stödjer 
den ena sidan i en konflikt. 

Ett annat problem med ICC är att vissa stater med 
största sannolikhet kommer att se till att ICC inte åtalar 
deras medborgare. Dit hör Ryssland, Kina och USA som 
inte är bundna av Romstadgan. De har också veto mot att 
säkerhetsrådet hänskjuter situationer till ICC. Stater som 
kan räkna med att någon av de tre stormakterna lägger in 
ett veto å deras vägnar behöver därför inte oroa sig för att 
deras medborgare ska ställas inför ICC. 

– Israel är ett land som definitivt kan räkna med ett veto 
från USA. Israel är inte den värsta försyndaren, men det 
är ett land som aldrig kommer under ICC:s jurisdiktion 
genom ett beslut i säkerhetsrådet. Det är ett problem. Åt-
minstone om man tycker att alla ska vara lika inför lagen. 
Men det är så världen ser ut, säger Pål Wrange. 

ICC hanterar för närvarande 21 fall med misstänkta 
krigsförbrytare. Domar har avkunnats mot två personer 
från Kongo.  

– Det har gått långsamt fram. Men jag välkomnar det 
som har skett. Det är bättre än ingenting, säger Ove Bring. 

Enligt Ove Bring ligger nord- och västeuropeiska sta-
ter som Tyskland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland i framkant när det gäller att hantera 
krigsförbrytelser. 

– Den bästa kompetensen finns i de här länderna. Här 
finns ett genuint intresse att ta till sig den internationella 
rättens normer. EU-länderna är generellt väldigt lojala 
och solidariska med ICC. 

LÅNGSAM FÖRBÄTTRING

Förra året fanns 33 aktiva konflikter runtom i världen. 
Siffran har varit stabil det senaste decenniet. Dödstalet i 
konflikter har däremot ökat stadigt sedan 2005 drivet av 
de stora krigen, visar statistik från Uppsala Conflict Data 
Program (UCDP).

I dag begås flest brott mot mänskligheten i samband 
med inbördeskrig. Det vanligaste är att oliktänkande at-
tackeras.

– Att tillhöra en viss etnisk grupp blir farligt, säger Ove 
Bring. 

Civila som råkar bo i det som anses vara motståndets 

by drabbas hårt, fördrivs och bombarderas. De som till-
fångatas i ett inbördeskrig är också särskilt utsatta. 

– Fångar har noll rättssäkerhet och tas inte om hand. 
Genèvekonventionernas regler för internationella kon-
flikter gäller inte i inbördeskrig. Soldater har ju möjlighet 
att skydda sig själva. Och om det går dem emot kan de 
retirera. Det kan inte civila och de som redan är fångar, 
säger Ove Bring.

När en väpnad konflikt är över anser Hans Corell att 
det är viktigt att toppskiktet, de ytterst ansvariga, ställs 
inför rätta. Resten av förövarna kan hanteras med san-
ningskommissioner.

– Det går inte att ställa alla inför rätta trots att de har be-
gått hemska brott. Det mest välrustade moderna rättssam-
hälle skulle gå på knä om det skulle få så många fall med 
misstänkta brottslingar som sådana här konflikter genere-
rar, säger Hans Corell och tillägger att för många drabbade 
är det minst lika viktigt att det finns en sanningskommis-
sion som att misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätta.

Krigsbrottskommis-
sionen ansvarar för 
alla svenska utred-
ningar av folkmord 
och folkrättsbrott.

Kommissionen 
har för närvarande 
nio anställda och en 
budget på mellan 
åtta och nio miljoner 
kronor per år.

KRIGSBROTTS-
KOMMISSIONEN
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– De vill veta vad som har hänt deras nära och kära.
Om krigsförbrytelserna kommer att öka eller minska 

framöver är samtliga bedömare Advokaten har varit 
i kontakt med eniga om att det är svårt att ha en upp- 
fattning om. Enligt Hans Corell är den framtida utveck-
lingen avhängig av om Förenta nationerna fullgör sin 
skyldighet. 

– Min kritik mot säkerhetsrådet är skoningslös. När det 
verkligen gäller saknar de permanenta medlemmarna 
förmågan att räcka varandra handen. När de själva bryter 
mot den stadga som de är satta att övervaka skickar de en 
katastrofal signal.  

Som exempel anger han att Storbritannien och USA an-
grep Irak 2003, utan stöd av säkerhetsrådet. 

– Det handlade inte om självförsvar. Det vore löjligt att 
påstå. Då krävs tillstånd från säkerhetsrådet. Något så-
dant fanns inte. De bröt mot stadgan. 

– Det senaste exemplet är Rysslands angrepp på Ukrai-
na – ett flagrant brott mot FN-stadgan.

För att säkerhetsrådet ska bli mer effektivt föreslår 
Hans Corell bland annat att rådet preciserar vad som inte 
är tillåtet och ser till att det blir internationellt känt. Pas-
seras denna gräns, ska säkerhetsrådets medlemmar vara 
överens om att ingripa.

– Om en statschef till exempel börjar skjuta ihjäl 
kvinnor och barn med stridshelikoptrar eller använder 
gas har gränsen som gör att säkerhetsrådet måste in- 
gripa med kraft, med vapen om det behövs, passerats. 
Om säkerhetsrådet på förhand kommer överens om att 
agera på detta sätt skulle det skicka en signal som gick 
som en skakning runt hela jorden. Då skulle nog åtskil-
liga krigsherrar tänka sig för innan de satte igång konflik-
terna. 

För att vi ska komma till rätta med krigsförbrytelserna 
är det Hans Corells bestämda uppfattning att demokratin 
och rättsstaten måste införas i världens alla länder. 

– Grundorsaken till alla konflikter är att demokratin 
och rättsstaten saknas. Det är en utbildningsfråga. Man 
måste börja undervisa om rättsstaten tidigt i skolan och 
politikerna måste förstå vilket ansvar de har.

På Corells initiativ har därför Wallenberginstitutet i 
Lund och The Hague Institute for the Internationalisa-
tion of Law utarbetat en 40 sidor lång handledning för 
politiker om rättsstaten som finns tillgänglig på 16 språk. 
Guiden gavs ut 2012. 

– Det viktigaste budskapet är att politiker har ett ansvar 
för rättsstaten, särskilt om de sitter i den lagstiftande 
församlingen. Ett annat viktigt budskap är att rättsstaten 
inte bara angår jurister. De flesta personer som fattar be-
slut om människors rättigheter och skyldigheter i ett land 
har andra funktioner, till exempel socialarbetare. Tjäns-
temännen måste vara absolut rättrådiga när de tillämpar 
lagen. Korruption är rättstatens värsta fiende. 

Pål Wrange tror att stater och regeringar i framtiden 
kommer att få allt större anledning att avhålla sig från 
krigsförbrytelser.  

– Massakrer och storskaligt dödande som begås av en 
etablerad hyggligt rationell regim tror jag kommer att 
minska i omfattning. Jag utgår ifrån att normen att det 
inte är acceptabelt att bete sig på det sättet får mer fäs-
te. Dessutom kan de allmänna förbindelserna, inklusive 
handeln, påverkas om regimer begår krigsförbrytelser. 

Ove Bring anser också att läget när det gäller krigsför-
brytelser långsamt förändras till det bättre. Han beskri-
ver det som att utvecklingen går i ”hack”. 

– Utvecklingen går åt rätt håll, men så blir det ett hack 
bakåt innan den fortsätter långsamt framåt igen. Nu är 
vi inne i ett hack i Mellanöstern och det är en tuff tid 
för mänskliga rättigheter. Men förr fanns inte ett inter-
nationellt samfund med en gemensam värdegrund och 
gemensamma mellanstatliga överenskommelser. Att det 
finns nu är ett steg i rätt riktning. n

Sex åklagare vid 
Internationella 
åklagarkammaren 
är specialiserade 
på ärenden som rör 
krigsförbrytelser. De 
har ett nationellt an-
svar på åklagarsidan 
för dessa ärenden.

INTER- 
NATIONELLA 
ÅKLAGAR- 
KAMMAREN

Inter- 
nationella 
åklagare oroade 
över ökat våld 
mot civila 
i konflikter 
– vänd!

Ingen vet med säkerhet hur många krigsförbrytare som 
gömmer sig i Sverige, men polisen har tidigare uppskattat 
att det kan röra sig om mellan 1 000 och 1 500 personer.
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9 Irak
3 Libyen
3  Syrien (inkomna 

2013)
2 Nepal
2 Sudan
2 Ryssland
2 Burundi
1 Kongo
1 land okänt
1 Nigeria 
1 Armenien 
1 Rwanda
1 Tadzjikistan
1 Algeriet
1 Afghanistan
1 Chile
1 Somalia

Källa: DN, maj 2013

LÄNDER DÄR DE 
MISSTÄNKTA 
BROTTEN HAR 
BEGÅTTS

I samband med ett internationellt åklagar-
möte vid Chautauqua-institutet i staten New 
York i slutet av augusti enades sju nuvarande 
och tidigare internationella åklagare, bland 
dem ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda, 
om att göra ett gemensamt uttalande.

 Åklagarna uttrycker bland annat oro för att våldet 
ökar mot civila i konflikter världen över och för 
bristen på ansvarsutkrävande för dessa brott. De 

uppmanar nu alla stater:
l  Att säkerställa ansvarsskyldighet och att internatio-

nell straffrätt tillämpas lika för alla utan dubbla stan-
darder.

l  Att upphöra med straffrihet för de grövsta brotten 
genom att vägra godta amnesti eller immunitet för 
dessa brott.

l  Att säkerställa ansvarsskyldighet för förövare av alla 
brott, däribland sexuellt och könsrelaterat våld.

l  Att säkerställa att nödvändiga regelverk, kapacitet 

och vilja att fullgöra den 
universella skyldigheten att 
utreda och lagföra interna-
tionella brott finns på plats 
i alla nationella rättssystem.

l  Att fullgöra sin skyldighet 
att samarbeta med de inter-
nationella brottmålsdom-
stolarna, tribunalerna och 
avvecklingsmekanismerna 
och i synnerhet att lokali-
sera, gripa och överlämna 
samtliga rymlingar som an-
klagas för internationella 
brott.

l  Att tillhandahålla tillräckliga resurser för att alla inter-
nationella domstolar, tribunaler och avvecklingsme-
kanismer ska kunna utföra sina respektive uppdrag, 
däribland ha möjlighet att fullgöra sin skyldighet att 
skydda och stödja vittnen samt dem som har gjorts 
sårbara genom att samarbeta med domstolarna och 
att säkerställa att rättvisa skipas ( justice is done and 
seen to be done). n

Internationella åklagare oroade 
över ökat våld mot civila i konflikter

Deklarationen finns 
tillgänglig under: http://
www.roberthjackson.org/
files/2014ihld8thchau
tauquadeclaration.pdf

Fokus Krigsförbrytelser



Volvo är övertygade om att bilen ska gå att kombinera med en hållbar framtid. 
Visionen är att utveckla bilar som är helt befriade  från skadliga utsläpp.
Som ett steg på vägen lanseras nu Drive-E, en ny generation motorer med
hög prestanda, låg bränsle förbrukning och låga utsläpp. Vi på Bilia är stolta 
över att tillsam mans med Volvo erbjuda marknadens bredaste miljöbilsprogram.
Hos oss på Bilia är du välkommen att titta på ett alternativ som kan passa
dig, oavsett om du ska köra bilen privat eller leasa via ditt företag.
Nu fi nns våra nya bilar för provkörning, så välkommen in!

Nu fi nns miljömotorer
till alla Volvomodeller

över att tillsam mans med Volvo erbjuda marknadens bredaste miljöbilsprogram.

Just nu hos Bilia

Volvos största
miljösatsning
någonsin

#madebysweden

Modell & motor Effekt Förbrukning

Volvo V60 D4 181 hk 0,39 l/mil

Volvo XC60 D4 181 hk 0,45 l/mil

Volvo V70 D4 181 hk 0,42 l/mil
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Debatt

Trafikskadenämnden    har spelat ut sin roll
Tommy Johansson, som under lång tid varit verksam som personskadereglerare, anser att 
Trafikskadenämnden har spelat ut sin roll och det finns alltså goda skäl till att ta bort obligato-
riet helt och hållet och låta nämnden i stället övergå till att vara en ren överprövningsinstans.

 I förhållande till andra person-
skadeområden så är trafikskade-
ärendena unika genom att de är 

obligatoriska för prövning i nämnd 
och då i Trafikskadenämnden om 
invaliditetsgraden är minst 10 % eller 
inkomstförlusterna per år överstiger 
ett halvt basbelopp.

Under år 2001 så skrev Finansin-
spektionen (21/11 2001 FI dnr 01-
10006-320) till regeringen och föreslog 
att obligatoriet skulle förändras eller 
tas bort vilket inte gav något resultat.

Undertecknad, som under lång tid 
varit verksam som personskaderegle-
rare och då handläggare av obligato-
riska och företrädesvis äldre ärenden 
med inkomstförlust, anser att det är 
hög tid att åter ta upp denna fråga. I 
skrivelsen till regeringen år 2001 så 
använde Finansinspektionen ordet 
otidsenlig och det otidsenliga har nu 
hunnit förstärkas med ytterligare 13 år.

Obligatoriet innebär att även när 
det juridiska ombudet/den skadade 
och försäkringsbolaget är överens 
så måste ärendet hänskjutas till 
nämnden.

Det händer då att Trafikskade-
nämndens yttrande innebär en 
lägre ersättning än vad parterna 
är överens om. Eftersom samtliga 
försäkringsbolag har som policy att 

närmast undantagslöst 
följa nämndens yttranden, 
så medför detta att en 
lägre ersättning betalas ut 
jämfört med vad parterna 
var överens om före pröv-
ningen i nämnden. 

den skadades kvarstå-
ende möjlighet blir då att 
stämma bolaget. För den 
kategori skadade som har 
juridiskt ombud och som 
väljer att stämma, så kan 
den överenskomna ersätt-
ningen komma att betalas 
ut eftersom bolaget i 
denna situation normalt 
har en svag utgångspunkt 
vid förhandlingen. För 
den kategori skadade som 
inte har ombud händer 
normalt ingenting och 
ärendet avslutas då med 
den lägre ersättningen.

I det sagda finns inbyggt 
orättvisor men även för-
längda handläggningstider 
och onödiga kostnader.          

I sammanhanget skall man komma 
ihåg att nämndens yttrande ofta 
kommer först efter flera års skade-
reglering under vilken tid bolaget 

under närmast kontrakts-
lika former delgivit den 
skadade löftesrika beslut 
som sedan i ett rapp kan 
kullkastas genom nämn-
dens yttrande.

här finns också en para-
dox som innebär att om 
nämnden en gång i tiden 
yttrat sig i till exem-
pel fråga om samband 
arbetsoförmåga och sagt 
ja, så kommer detta vid 
fortsatta prövningar i 
nämnden att stå fast 
hur felaktigt det första 
yttrandet än var. Det är 
den praxis som nämnden 
arbetar efter, och i just 
sambandsfrågor är det 
bra eftersom den skadade 
då kan känna ekonomisk 
trygghet. I oprövade 
ärenden däremot så he-
siterar inte nämnden för 
att i ärende med likartade 
omständigheter säga nej 
till samband trots att 

bolaget bedömt ja. För den skadade 
som kanske har fått löpande månads-
visa inkomstförlustersättningar från 
bolaget under flera år och som sedan 

Tommy 
Johansson

har varit verksam 
inom försäkrings-
branschen, sedan 
1969 företrädes-
vis med person-
skadereglering 

på skadestånds-
rättslig grund. De 
senaste 4–5 åren 
har han ägnat tid 

åt äldre komplice-
rade ärenden som 

är obligatoriska 
för prövning i 
Trafikskade-

nämnden.

DEBATTÖR
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Debatt

Trafikskadenämnden    har spelat ut sin roll

Kvaliteten i 
Trafikskade-
nämndens 
yttranden 

kan många 
gånger 

ifrågasättas 
vilket kan 
verifieras 

av såväl de 
juridiska 

ombuden 
som av bola-
gens skade-
reglerare.

efter nämndprövningen blir helt utan 
ersättning innebär detta naturligtvis 
ett svårt ekonomiskt bakslag.

För mig är det svårförståeligt att 
Advokatsamfundets medlemmar ac-
cepterar en ordning som innebär att 
man inte ensam och utan inbland-
ning från tredje part tillåts träffa över-
enskommelser för klientens räkning.

Det bör givetvis bli på det sättet att 
Trafikskadenämndens reglemente 
skrivs om i första hand på så sätt att 
obligatoriet tas bort när den skadade 
och bolaget är överens.

därutöver så har jag uppfattningen 
att obligatoriet i sin helhet bör tas 
bort. Trafikskadenämnden borde 
istället ha funktionen av överpröv-
ningsnämnd på samma sätt som det 
fungerar utmärkt inom patientska-
deförsäkringen, TFA och inom andra 
områden som hanterar personska-
dor.

Därvid kan även sägas att nämnden 
mer eller mindre spelat ut sin roll 
som vägledare inom skadeståndsrät-
ten. Nämnden har genom åren gett 
ut ett antal anvisningar om hur olika 
ersättningsfrågor skall bedömas och 
när sedan facit kommer i form av 
hovrätts-/HD-domar så finns sällan 
samstämmighet.

Trafikskadenämnden har över tid 
skapat en alltmer detaljrik hantering 
som i mycket präglas av ökad admi-
nistration och av juridiska finesser 
som sällan betyder mer pengar för 
den skadade men däremot förlängda 
handläggningstider. Den skadade 
kommer i skymundan och ingen hän-
syn tas till att det för denne är av stor 
vikt att så snart som möjligt få lämna 
försäkringsfrågan bakom sig.  

Istället så har en praxis utvecklats 
mot tidsbegränsade prövningar i 
nämnden och det är inte ovanligt 
att skadereglering pågår i mer än 10 
år, vilket för alla parter borde anses 
som fullständigt förkastligt. Tyvärr 
är det inte så. Det finns krafter inom 
nämnden och till viss del hos bolagen 
som förefaller dra mot ett bibehål-
lande och till och med utvecklandet 
av onödig komplexitet och onödig 
exakthet till förfång för de skadade. 
Expertroller har skapats.     

Kvaliteten i Trafikskadenämndens 
yttranden kan många gånger ifråga-
sättas vilket kan verifieras av såväl de 
juridiska ombuden som av bolagens 
skadereglerare.

Ser man till Trafikskadenämn-
dens råds sammansättning gällande 
ordförande och vice ordföranden 
så består detta av tio säkert kompe-

tenta personer som har haft höga 
befattningar inom juridiken men 
ålderssammansättningen antyder att 
Finansinspektionen har rekryterings-
problem. Genomsnittsåldern torde 
ligga över 70 år vilket kan förklara 
nämndens ovilja mot schabloner och 
förenklad hantering.   

nämnden har spelat ut sin roll och 
det finns alltså goda skäl till att ta 
bort obligatoriet helt och hållet och 
låta nämnden istället övergå till att 
vara en ren överprövningsinstans. 
Vid enighet behövs ingen nämnd och 
vid oenighet så blir rollen den samma 
som idag.   

Tanken som tidigare förts fram 
om att denna förändring bör förenas 
med att samtliga bolag i sina villkor 
skriver in att rätt till kostnadsfri ad-
vokathjälp medges vid personskada i 
trafiken är god.

Förändringen skulle leda till kor-
tare handläggningstider, lägre kostna-
der, möjligheter till en utveckling mot 
en modernare förenklad handlägg-
ning med fler inslag av skälighetsbe-
stämda ersättningar och sannolikt till 
att fler personskadade blir nöjda.   

Tommy Johansson
Före detta personskadereglerare
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Debatt

Krafttag mot hot och
       ordningsstörning    i domstolar 
Regeringens den 26 augusti 2014 aviserade krafttag mot hot och ordningsstörningar 
i domstolar är utmärkta och kommer inte en dag för tidigt. De föreslagna åtgärderna, 
men även andra, är starkt efterfrågade. Dessa bör snarast utredas och genomföras. 
Det anser lagmannen Mats Sjösten.

 Det uttalade syftet med försla-
get, att brottsoffer och vittnen 
ska kunna ge sina berättelser 

utan att känna sig hotade av andra 
som besöker domstolen, kan väl 
tillgodoses om förslagen genomförs. 
Men även andra, domstolens perso-
nal, åklagare, försvarare med flera, 
får genom de föreslagna åtgärderna 
ett ökat skydd. 

I anslutning till förslaget uttalar 
justitieministern att maktdemonstra-
tioner från personer med anknytning 
till kriminella nätverk inte hör hem-
ma i våra rättssalar. Detta uttalande 
kan jag helhjärtat ställa mig bakom. 

Rättskipningen som sker i landets 
domstolar är grundlagskyddad. Det 
är för samhällsordningen mycket 
angeläget att rättskipningen kan 
ske utan ovidkommande, störande, 
inslag. För att samhällets bekäm-
pande av brott ska kunna ske på ett 
effektivt och brottspreventivt sätt, 
är det av yttersta vikt att brottsoffer 
och vittnen kan och vågar lämna sina 
berättelser i domstolen utan rädsla 
eller påtryckning. Det är också ange-
läget att de professionella aktörerna i 
rättssalen, utan risk för hot och andra 
påtryckningar, kan utöva sitt arbete. 
Det är också viktigt att alla de som 

kommer till domstolen, frivilligt eller 
med de tvångsmedel som domstolen 
har makt att använda, i domstolens 
lokaler är trygga och inte riskerar 
att utsättas för hot, våld eller annan 
påtryckning.

regeringen anser att ett 
förbud ska införas mot 
att vid rättegångar bära 
symboler som kan uppfat-
tas som hot mot personer 
som medverkar i rätte-
gången eller mot dom-
stolens personal. Det är i 
sig orimligt att en sådan 
ordning inte redan råder. 
Rättegången, den yttersta 
av all maktutövning, ska 
kunna ske i en trygg och 
lugn miljö utan något 
moment av påtryckning 
eller hot. En rättegång är 
redan utan sådana inslag 
en ytterst pressande 
händelse för de flesta 
människor. Det är därför 
självklart att det ska vara förbjudet 
att bära symboler eller liknande 
som kan uppfattas som hotfulla i 
domstolens lokaler, det vill säga inte 
bara i förhandlingssalen. Justitieom-

budsmannen ( JO) kritiserade 1998 
en domare för att denne – helt riktigt 
enligt min uppfattning – beordrade 
personer klädda i MC-västar att ta av 
dessa. JO kom till den uppfattningen 

att det saknas grund för 
att förbjuda sådan klädsel. 
Detta uttalande har sedan 
dess varit vägledande och 
innebär en olycklig och 
oönskad ordning som inte 
gagnar rättegången. I an-
slutning till den nu aktu-
ella frågan bör övervägas 
även frågan om maskering 
eller klädsel som kan 
innebära att ordförandens 
möjlighet att upprätthålla 
ordningen och säkerheten 
försvåras. Även om det ska 
vara en rättighet för var 
och en att bevista en rät-
tegång, måste säkerheten 
i salen vara det primära. 
Ordföranden bör därför 
ha en mycket stark rätt att 
besluta om att utvisa till 

exempel en åhörare som är klädd så 
att det inte går att närmare identifiera 
personen eller vad denne kan bära 
under sina kläder. En sådan rätt bör 
vara så stark att tillämpningen av den 

Mats Sjösten 
är lagman vid 

Varbergs tings-
rätt. Han bloggar 

även på Lag-
mansbloggen i 

Hallands Nyheter. 
http://blogg.

hn.se/lagmans-
bloggen/
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Debatt

Krafttag mot hot och
       ordningsstörning    i domstolar 

Rätte- 
gången, 

den yttersta 
av all makt-
utövning, 
ska kunna 

ske i en 
trygg och 
lugn miljö 
utan något 
moment av 
påtryckning 

eller hot.

inte annat än i mycket uppenbara fall 
kan ifrågasättas vid en granskning.

En allmän översyn av ordnings-
reglerna i rättssalen, som regeringen 
föreslår, är bra eftersom dessa regler 
i många fall tillkom under ett helt 
annat samhällsklimat. I många 
stycken är ordningsreglerna bra, men 
förtydliganden och kompletteringar 
är nödvändiga i vissa avseenden. Till 
exempel bör det klart framgå att den 
som nekas tillträde till en förhandling 
eller visats ut från den inte heller 
har rätt att kvarstanna i domstolens 
lokaler. Det bör alltså, eftersom tings-
rättens lokaler inte är allmän plats, i 
ett fall som det beskrivna vara möjligt 
att avlägsna en sådan person från 
domstolens lokaler.

att det ska vara förbjudet att 
medföra elektronisk utrustning till 
en huvudförhandling, som är ett an-
nat förslag som regeringen tar upp, 
borde vara självklart, men så är idag 
inte fallet. Idag kan domaren säga till 
åhörarna att stänga av sina mobiler, 
och i det fall en tillsägelse inte åtlyds 
finns möjlighet att utvisa åhöraren ur 
förhandlingssalen. Det är självklart så 
att det är en inte helt okomplicerad 
uppgift att verkligen kontrollera om 

tillsägelsen att stänga av mobilen 
åtlyds; i många fall avslöjas den som 
inte gör så genom att telefonen ringer 
eller att den, i ljudlöst läge, stör den 
elektroniska utrusningen i salen när 
den tar emot inkommande samtal. 
Det stora problemet idag är givetvis 
möjligheten att spela in såväl ljud 
som bild och också att lämna kvar in-
spelningsutrusning i salen vid pauser. 
Ett förbud mot elektronisk utrustning 
skulle således vara av godo. Det är 
viktigt att kommande förslag innehål-
ler även överväganden angående 
förvaring av utrusning som personer 
tar med sig till domstolen men som 
inte får föras med in i rättssalen.

en ytterligare åtgärd som måste 
övervägas är att alla domstolar bör 
vara utrustade med förhandlingssalar 
med förhöjd säkerhet, det vill säga 
rättssal där åhörarna är avskilda från 
aktörerna i rättegången genom ett 
heltäckande isolerat glas. Härigenom 
uppnås många säkerhetsfördelar. En 
är att åhörarna rent fysiskt saknar 
möjlighet att nå någon aktör i rätts-
salen. En annan fördel är att kommu-
nikation förhindras, i vart fall verbal 
sådan, mellan åhörare och personer i 
rättssalen. Ytterligare en fördel är att 

möjligheten för frihetsberövade att 
rymma eller fritas minimeras.

En annan angelägen åtgärd är 
ständig säkerhetskontroll vid alla 
domstolar. Med detta menar jag den 
kontroll som sker vid domstolens 
entré med hjälp av metallbågar och 
ordningsvakter. Alla domstolar bör 
alltid, som det är i många andra län-
der vars domstolar jag besökt, ha en 
sådan säkerhetskontroll. Idag finns 
det endast vid några domstolar. Gäl-
lande lagstiftning möjliggör dessutom 
att beslut om säkerhetskontroll fattas 
för endast tre månader i taget. Denna 
lagstiftning har endast några år på 
nacken men var enligt min mening 
föråldrad redan när den trädde i 
kraft. Det ökade tryck som är på de 
rättsvårdande myndigheterna, där 
öppenheten är störst och närmast 
total hos domstolen när det gäller 
såväl lokaler som rättegångar, gör att 
det inte går att vänta på att något ska 
inträffa som motiverar ett genomför-
ande av en ständig säkerhetskontroll. 
Kostnaden för en sådan får vägas mot 
de risker som finns om säkerhetskon-
troll inte finns.

Mats Sjösten 
Lagman Varbergs tingsrätt » 



Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Det såg 
ju så bra ut

... men vem får nu
vad efter konkursen?

När ett företag går i konkurs drabbas ofta många. 
Det blir snabbt en strid på kniven om att få ut så 
mycket som möjligt ur konkursboet för under-
leverantörer och andra som haft relation med 
företaget. 

Det finns en mängd sakrättsliga frågor att hantera 
i dessa fall. Dessa står inför stora förändringar, efter 
att ha legat stilla under en lång tid. Nu ska exempel-
vis företagsrekonstruktionslagen och konkurslagen 
revideras för att bättre motsvara entreprenör-
skapets krav och vidare har förslag lagts om före-

tagarskuldsanering, vilket i båda fallen ställer flera 
centrala insolvensrättsliga frågor på sin spets. 

Vi har samlat den ledande expertisen. Föreläsare 
är Torkel Gregow, tidigare justitieråd och före detta 
ordförande i Högsta domstolen, professor Göran 
Millqvist, Stockholms universitet samt professor 
Annina H. Persson, Örebro universitet. 

Kursen Sakrätt, exekutionsrätt och insolvensrätt – 
utvecklingen i praktisk belysning hålls 5 december i 
våra lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Välkommen!



45Advokaten Nr 7 • 2014

Aktuellt

I Stockholms kommuns ombygg-
nadsplaner för Slussen ingår att 
en ny bussterminal ska sprängas 
in i Katarinaberget.  Advokat 
Jan-Mikael Bexhed företräder två 
fastighetsägare som äger fastighe-
ter ovanpå berget. De vill inte sälja 
eller på annat sätt upplåta mark 
för att bussterminalen ska kunna 
byggas. Nu riskerar hela Slussen-
ombyggnaden att falla.  

Vad är det mest utmärkande för Slus-
sen-ärendet?

– Det är oerhört komplext. Juridiskt 
sett är det många frågeställningar och 
rättsområden som aktualiseras. Det 
är därmed väldigt svårt för enskilda 
sakägare att hävda sig. Det krävs enor-
ma resurser för att komma på samma 
nivå som kommunen, som kan pro-
cessa på skattebetalarnas bekostnad 
och har hela sin professionella utred-

Osäker framtid för 
Slussenombyggnaden

MÅNADENS ADVOKAT Jan-Mikael Bexhed    

ningsapparat till sitt förfogande. Det 
här är ett typexempel på stor obalans 
mellan parterna i en process.

Vilka är dina huvudmäns huvudsak-
liga invändningar mot planen på nya 
Slussen?

– Fastighetsägarna vill inte att det 
ska sprängas i berget. De är rädda att 
deras fastigheter ska skadas och att 
omgivningen ska påverkas negativt. 

Vad händer härnäst när det gäller 
bussterminalen? 

– Just nu ligger ärendet ingenstans. 
När det gäller Katarinaberget fick 
Stockholms kommun sin första detalj-
plan underkänd av Mark- och miljö-
domstolen i Nacka redan på formella 
grunder. Kommunen klagade då till 
Mark- och miljööverdomstolen, som 
dock inte beviljade kommunen pröv-
ningstillstånd. Bussterminalen i Ka-

tarinaberget är en integrerad del av 
ombyggnaden av Slussen, ändå bröts 
den ut av kommunen i en särskild 
plan. Nu har kommunen en plan som 
är godkänd och en annan, den för 
Katarinaberget, som måste göras om 
från början och det är oklart om den 
blir godkänd.

Vad har du bidragit med i Slussen-
ärendet?

– Jag har fört in en civilrättslig as-
pekt i ärendet, att kommunen inte 
äger Katarinaberget. Berget ägs av ett 
antal privata fastighetsägare, till skill-
nad från Slussen i övrigt som är kom-
munal mark. För att den nya Slussen-
terminalen ska kunna byggas måste 
kommunen få civilrättslig rådighet 
över berget. Men mina huvudmän vill 
varken sälja eller upplåta någon rätt 
till kommunen. Det betyder att kom-
munen genom expropriation eller an-
nat tvångsförfarande måste tillskansa 
sig rätten att bygga i berget. Men en-
ligt grundlagen får man inte ta enskild 
egendom i anspråk annat än om det 
krävs för att tillgodose angelägna all-
männa ändamål. Ytterst riskerar detta 
att fälla hela Slussenombyggnaden.

Är det viktigt att Slussen bevaras?
– Slussen är nedgången och kan inte 

bevaras i sin nuvarande form. Men 
man borde bygga om på ett vettigt sätt 
– det kan göras till halva kostnaden, 
på halva tiden och utan att oersättliga 
stadsbyggnads- och kulturvärden går 
till spillo.

Arbetar du till viss del pro bono med 
det här ärendet?

– Jag och min kollega Dan Engström 
har delvis arbetat pro bono. Det här är 
ett viktigt och väsentligt ärende, där 
enskilda har svårt att hävda sig mot en 
mäktig motpart.

Du är medlem i Unescos expertorgan 
Icomos för kulturmiljövård.  Varifrån 
kommer ditt intresse för kulturhistoria?

– Jag har alltid varit intresserad av 
historia och kulturhistoria. De senaste 
åren har jag också haft möjlighet att 
inom ramen för advokatverksamhe-
ten få in en juridisk dimension i det 
intresset. Jag tror att jag är den ende 
svenska advokat som har kulturegen-
domsrätt som ett av mina specialom-
råden. KK

”Man borde 
bygga om den 
på ett vettigt 
sätt – det kan 
göras till 
halva kostna-
den, på halva 
tiden och 
utan att oer-
sättliga stads-
byggnads- och 
kulturvärden 
går till spillo.”

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Det såg 
ju så bra ut

... men vem får nu
vad efter konkursen?

När ett företag går i konkurs drabbas ofta många. 
Det blir snabbt en strid på kniven om att få ut så 
mycket som möjligt ur konkursboet för under-
leverantörer och andra som haft relation med 
företaget. 

Det finns en mängd sakrättsliga frågor att hantera 
i dessa fall. Dessa står inför stora förändringar, efter 
att ha legat stilla under en lång tid. Nu ska exempel-
vis företagsrekonstruktionslagen och konkurslagen 
revideras för att bättre motsvara entreprenör-
skapets krav och vidare har förslag lagts om före-

tagarskuldsanering, vilket i båda fallen ställer flera 
centrala insolvensrättsliga frågor på sin spets. 

Vi har samlat den ledande expertisen. Föreläsare 
är Torkel Gregow, tidigare justitieråd och före detta 
ordförande i Högsta domstolen, professor Göran 
Millqvist, Stockholms universitet samt professor 
Annina H. Persson, Örebro universitet. 

Kursen Sakrätt, exekutionsrätt och insolvensrätt – 
utvecklingen i praktisk belysning hålls 5 december i 
våra lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Välkommen!
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Aktuellt

Fler titlar hittar du på nj.se

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrät-

tens område som tidigare utkommit i åtta upplagor, den senaste 

2010. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagänd-

ringar och nytillkommen rättspraxis.

Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada.  

Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna 

för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skade- 

ståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. 

Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för  

specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patient-

skador, produktskador och miljöskador.

Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och 

högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.

Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor 

Marcus Radetzki, verksam vid Stockholm Centre for Commer-

cial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet  

(marcus.radetzki@juridicum.su.se).
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Nionde upplagan

Jan Hellner
Marcus Radetzki

Skadestånds-
rätt

JAN HELLNER • MARCUS RADETZKI
Skadeståndsrätt

ISBN 000-00-00 - 00000 -0 

Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN 978-91-39-20691-0

Handbok för offentliga biträden i asylprocessen

Hur fungerar asylprocessen för ett ensamkommande barn och hur ska 

barnets offentliga biträde förhålla sig till processen? Vilka krav kan en 

god man ställa på biträdet och vad bör biträdet reflektera över under 

arbetets gång? Hur många möten bör hållas och vilken information 

bör förmedlas till barnet under dem? Hur ska yttrandet vara utformat 

och vad bör det innehålla? Detta är några av de frågeställningar som 

behandlas i denna praktiska och lättfattliga genomgång av asyl

processen steg för steg. 

Handbok för offentliga biträden i asylprocessen ger vägledning avse

ende den praktiska tillämpningen av asylprocessen och biträdets roll. 

Den vänder sig inte bara till offentliga biträden och de asyl sökande 

själva utan till en bred grupp som är berörda av asylprocessen och 

som önskar få ökad kunskap om den. Alla som är verksamma runt de 

asylsökande såsom advokater, jurister, handläggare, beslutsfattare, 

gode män, journalister, kuratorer, socialsekreterare, frivilligorganisa

tioner m.fl. bör således kunna dra nytta av det som boken behandlar. 

Detsamma gäller de som studerar inom dessa områden och som vill 

komplettera sin teoretiska kunskap med en praktisk vägledning.

viktoria nyström är advokat och driver sedan 

år 2006 en egen byrå som är specialiserad på 

ensamkommande barn. Hon har tidigare arbetat på 

 Utlänningsnämnden där hon ansvarade för frågor  

gällande de ensamkommande barnen. 

  ISBN  9789139113669

ett Wolters Kluwer-företag             kundservice@nj.se • nj.se
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-

Notarietvistemål
Lars Holmgård     

Notarier och beredningsjurister vid tingsrätter arbetar med tvistemål 

i stor utsträckning. I många fall handlägger de målen självständigt 

från stämningsansökan till dom. I andra fall gör de inhopp i ordinarie 

domares mål. Ofta stöter notarien eller beredningsjuristen på 

praktiska problem i hanteringen av målen.

Notarietvistemål är en praktisk handbok med ambitionen att ge svar 

på de frågor som kan dyka upp vid handläggningen av T-mål och  

FT-mål. Exempel på sådant som behandlas i boken är vad man gör 

när en part är i konkurs, om ett FT-mål kan ändras till att bli ett T-mål 

och vice versa, vilka frågor man bör ställa vid en muntlig förberedelse 

samt när man ska meddela inhibition.

Notarietvistemål vänder sig i första hand till notarier och berednings-

jurister vid tingsrätter. Även mer erfarna jurister kommer att ha 

utbyte av boken.

LARS HOLMGÅRD är chefsrådman i Värmlands tingsrätt. Han har 

tidigare på Norstedts Juridik gett ut boken Notariebrottmål.

Beställningar:
Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN 978-91-39-01692-2

Notarietvistemål
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Konsumentköplagen

 
En kommentar

Johnny Herre 

under medverkan av Jan Ramberg

norstedts gula bibliotek
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Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN 978-91-39-01811-7  

fjärde upplagan
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konsumentköplagen.indd   1
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Handbok för offentliga 
 biträden i asylprocessen
– Viktoria Nyström
2014. 343 kr exkl moms 
nr 978-913911366-9 ➢ nj.se

Skadeståndsrätt
– Jan Hellner, Marcus Radetzki
2014. 611 kr exkl moms
nr 978-913920691-0 ➢ nj.se

Notarietvistemål
– Lars Holmgård
2014. 414 kr exkl moms 
nr 978-913901692-2 ➢ nj.se

Konsumentköplagen, 4 u
– Johnny Herre, Jan Ramberg
2014. 1 255 kr exkl moms 
nr 978-913901811-7 ➢ nj.se

Andra intressanta böcker:

Norstedts Juridik  
– främst för de främsta.

NY UPPLAGA:

Utlänningslagen, 10 u
– Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö

842 s. 2014 | Utlänningslagen behandlar rätten för 
utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten 
att arbeta här. Lagen innehåller också bestämmelser om 
avvisning och utvisning och i  övrigt bestämmelser som är 
grundläggande för utlänningars ställning. Tionde upp-
lagan innehåller många viktiga ändringar i utlänningslagen, 
bl.a bestämmelser om visering och återvändande samt 
sanktionsdirektivet och en ny bestämmelse beträffande 
uppehållstillstånd för barn.
957 kr (prel pris) exkl moms ➢ nr 978-913911300-3 ➢ nj.se

Förstagångsvinnare vann advokat-SM i fotboll
Gernandt & Danielssons herrar 
och DLA Nordics damer tog hem 
årets upplaga av advokat-SM i 
fotboll.

Fredagen den 5 september av-
gjordes advokat-SM i fotboll för 
elfte gången på Östermalms IP 
och Stockholms stadion. Totalt 
deltog 28 lag.

Efter ett jämnt gruppspel på 
Östermalms IP flyttade tur-
neringen upp till Stockholms 
stadion där slutspelet avgjordes. 
Favorittippade Mannheimer 
Swartling stod som motstånd i 
både herr- och damfinalen, med 
chans på dubbeln. För motstån-
det stod Gernandt & Daniels-
sons herrar samt DLA Nordics 
damer, som båda gick för att 

bärga byråernas första segrar i 
turneringen.

Gernandt & Danielssons her-
rar vann över Mannheimer 
Swartling med 2–0 i finalen, efter 
bland annat ett frisparksmål av 
Erik Forsberg. Målet går att se på 
advokat-SM:s webbplats.

I damfinalen tog DLA Nordic 
ledningen och höll sedan ut till 
matchens sista spark då Mann-
heimer Swartling kvitterade in 
1–1 och tog finalen till straffar. En 
straffläggning som DLA Nordic 
vann, mycket tack vare damtur-
neringens målvakt för året – Jes-
sica Hagrén.

Fullständig information om tur-
neringen finns på advokat-SM:s 
webbplats advokat-sm.se.

Tunisisk advokat får Anna Lindhs pris
Den tunisiska advokaten Bochra Belhaj Hmida får årets Anna 
Lindh-pris.

”Med mod, uthållighet och stor hängivelse har Bochra Belhaj 
Hmida kämpat för att ge förföljda i Tunisien rättshjälp och en röst 
där regeringen har misslyckats”, lyder motiveringen.

Bochra debuterade som aktivist under studentrörelsen 1976, och 
senare som advokat inledde hon en nationell och internationell 
kampanj mot unga demonstranters dödsdomar. Under brödkra-
vallerna 1984 stödde hon politiska motståndare från alla håll och 
försvarade förföljda kvinnor och barn i domstolarna.

Anna Lindhs Minnesfond uppmuntrar dem som kämpar mot för-
tryck och för våra mänskliga rättigheter att fortsätta sin kamp.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2014 om inte annat anges.
Andersson, Sten: Aktiebolagslagen 

: en kommentar. D. 1-3, med 
supplement 9, april 2014 / Sten 
Andersson, Svante Johansson, 
Rolf Skog (Norstedts juridik. 
Norstedts gula bibliotek)

Bolagsstämma / redaktör : Carl 
Svernlöv (Stockholm Centre for 
Commercial Law. 90 s. Stock-
holm Centre for Commercial 
Law ; 21)

Ersättning vid personskada / Made-
leine Randquist, red. (20. uppl. 
Studentlitteratur. 875 s.)

Essays on criminalisation & sanctions 
/ editors Magnus Ulväng & Iain 
Cameron (Iustus. 227 s.)

Flodin, Jonny: Fastighetspanträt-
tens huvuddrag (Jure. 82 s.) 

Gustafsson, Lars Eric: Företagsre-
konstruktion och ackord (Nor-
stedts juridik. 162 s.)

Göransson, Håkan Gabinus: Uthyr-

ning av arbetstagare : en kom-
mentar till uthyrningslagen och 
EU:s bemanningsdirektiv (Nor-
stedts juridik. 102 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt / Jan 
Hellner och Marcus Radetzki (9. 
uppl. Norstedts juridik. 484 s.)

Henkow, Oskar: Beskattning av ak-
tiebolag vid företagsöverlåtelser 
: en skatterättslig vägledning 
för köpare och säljare av företag 
/ Oskar Henkow, David Kleist 
(Norstedts juridik. 120 s.)

Jareborg, Nils: Straffrättens på-
följdslära / Nils Jareborg, Josef 
Zila (4. uppl. Norstedts juridik. 
193 s.)

Johansson, Svante: Associationsrät-
ten (5. uppl. Norstedts juridik. 
110 s. En introduktion)

Leidö, Jan: Realizing the single 
software market : cross-national 
validity of software license agre-
ements (Iustus. 627 s. Skrifter 
från Juridiska institutionen vid 
Umeå universitet ; 31)

Diss. Umeå : Umeå universitet, 
2014.

Levin, Marianne: Marknadsfö-
ringslagen : en kommentar (Kar-
nov Group. 303 s.)

Molin, Anna: Avtal : praktisk hand-
bok om hur du skriver avtal och 
kontrakt (4. uppl. Björn Lundén 
information. 217 s.) 

Nilsson Hjorth, Bob: Bostads-
rättslagen : ombildningslagen, 
omregistreringslagen : en kom-
mentar / Bob Nilsson Hjorth, 
Ingrid Uggla (5. uppl. Norstedts 
juridik. 632 s. Norstedts gula 
bibliotek)

Nyström, Viktoria: Handbok för of-
fentliga biträden i asylprocessen 
(Norstedts juridik. 188 s.)

Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning 
: lagar och andra författningar 
som de lyder den 1 juli 2014. 
14:2 (Norstedts juridik. 1063 s.) 

Rainey, Bernadette: Jacobs, White, 
and Ovey, the European conven-
tion on human rights / Berna-

dette Rainey, Elizabeth Wicks 
and Clare Ovey (6. ed. Oxford 
Univ. Press. 654 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Socialför-
säkringsrätt : om ersättning vid 
sjukdom (2. uppl. Norstedts 
juridik. 273 s.)

Strömberg, Håkan: Allmän förvalt-
ningsrätt / Håkan Strömberg, 
Bengt Lundell (26. uppl. Liber. 
279 s.)

Stöth, Göran: Logistikrätt : en 
grundläggande redogörelse (Li-
ber. 219 s.)

Söderblom, Omi: I skuggan av Na-
than / Omi Söderblom ; texter 
av Helge Söderblom (Verbum. 
506 s.) 

Uggla, Henrik: Varumärkessamar-
beten (Liber, 2013. 251 s.) 

LÄSTIPS

Titel: Kvittning : om avräkning 
av privaträttsliga fordringar
Författare: Stefan Lindskog               
Förlag: Norstedts juridik
Ny uppdaterad tredje upplaga 
av boken Kvittning, ursprung-
ligen utgiven som doktors-
avhandling år 1985. Andra 

upplagan utkom 1993. Systematisk analys av 
de olika rättsliga problem som kan uppstå i 
samband med kvittning. Särskilt uppmärk-
sammas sådana frågor som kan antas vara 
av betydelse för den praktiserande juristen, 
framför allt kvittning i konkurs. Boken är upp-
daterad med ny praxis och litteratur, även 
nordiskt källmaterial har beaktats.

Titel: Betalning : om kongru-
ent infriande av penningskul-
der och andra betalningsrätts-
liga frågor
Redaktör: Stefan Lindskog 
Förlag: Norstedts juridik 
Nyskriven bok som behandlar 

penningförpliktelsens upphörande genom 
betalning. Dessutom behandlar författaren 
besläktade frågor som berör penningford-
ringar och penningöverföringar. Tillsammans 
bildar de tre monografierna Betalning, Kvitt-
ning och Preskription (2011) en samlad fram-
ställning över hela penningkravsrätten utom 
värdepappersrätten, något som tidigare sak-
nats i den svenska rättslitteraturen. 

NYA AVHANDLINGAR

Bolagsorganens reglering och dess ända-
målsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie 
om ägarledda bolag av Hanna Almlöf, Jure
I boken behandlas ägarledda aktiebolags 
organisation och beslutsförfarande. Med 
ett ägarlett aktiebolag avses aktiebolag som 
ägs av ett mindre antal personer som även 
är aktiva i ledningen av bolaget. I svensk rätt 
finns endast ett regelverk för aktiebolags-
formen trots att det finns många olika typer 
av aktiebolag. Studiens huvudsyfte är att ut-
värdera huruvida den svenska regleringen av 
aktiebolagets organisation är ändamålsenlig 
för ägarledda aktiebolag och deras särskilda 
behov. (Högskolan i Jönköping)

Konstitutionellt kritiskt dömande : föränd-
ringen av nordiska domares attityder under 
två sekel av Martin Sunnqvist
I denna avhandling sätts de nordiska domar-
nas uppgift att granska lagars förenlighet 
med konstitutionella normer in i sitt historiska 
sammanhang. I fokus står hur domarnas at-
tityder till denna uppgift har förändrats under 
de senaste två århundradena. Analysen tar 
sin utgångspunkt i de konstitutionella föränd-
ringar som ägde rum i Norden år 1809, 1814 
och 1849. Boken är en omarbetad och utökad 
andra upplaga, ursprungligen utgiven som 
dissertation våren 2014. (Lunds universitet)

Skadestånd vid patentintrång av Jonas 
Hellberg, Jure

Avhandlingen undersöker om skadestånds-
sanktionen vid patentintrång ger patenthava-
ren möjlighet till full ekonomisk kompensa-
tion för uppkomna skador. Särskilt fokuseras 
på beräkningsgrunderna och de processuella 
bevisreglerna. Konkreta förslag på föränd-
ringar och förbättringar presenteras. Av-
handlingen tar också upp problemen med det 
nuvarande tvistlösningssystemet inom pa-
tenträtten. Särskilt analyseras effektiviteten i 
patentprocessen – patenträttegångar är ofta 
komplicerade och kostsamma. (Stockholms 
universitet)

FINSK JURIDIK PÅ SVENSKA 

Juridiska föreningen i Finland i samarbete 
med det finska fackboksförlaget Talentum 
satsar på utgivning av finsk juridik på svens-
ka. Verken ingår i en publikationsserie som 
fått namnet Fiducia. Syftet med utgivningen 
är att stödja tvåspråkig juristutbildning vid de 
finska universiteten men också att erbjuda en 
nordisk publik möjligheten att studera finsk 
juridik.

Några av de översatta verken som ingår i 
bokserien behandlar finsk skadeståndsrätt, 
familje- och kvarlåtenskapsrätt, obligations-
rätt och aktiebolagsrätt.

LÄS MER

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

Aktuellt Juridiska biblioteket
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Samfundet

NYA LEDAMÖTER 
DEN 29 AUGUSTI 2014    

Tobias Adrian, Lagbergs Advokat-
byrå AB, Göteborg

Mattias Ahlkvist, Eversheds Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Melissa Toutounge Aksöz, Inner-
stans Advokatbyrå Kommandit-
bolag, Stockholm

Nadim Al-Khamiesi, Juristfirman 
NEW AB, Malmö

Erik Vinger Alverlind, Advokat- 
firman Abersten HB, Öster- 
sund

Staffan Andersson, Hamilton Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Karolin Andreasson, Advokatfir-
man Sylwan och Fenger-Krog 
AB, Falun

Solveig Aspholm, Heilborns Ad-
vokatbyrå HB, Östersund

Kristin Bernhardtson, Advokat-
firman Vinge KB, Stockholm

Katrin Björklund, Advokatfirman 
Wijk & Nordström AB, Uppsala

Erica Blomqvist, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå, Stockholm

Fredrik Blomstergren, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Fredrik Ericsson Bonde, Landahl 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Erik Brändt, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Stockholm

Caroline Brännström, Advokat-
byrån Elisabeth Fritz AB, Stock-
holm

Jesper Buhrman, Foyen Advokat-
firma AB, Stockholm

Anders Burén, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Jenny Crafoord, Advokatfirman 
Delphi KB, Stockholm

Michaela Davéus, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jörgen Durban, Jörgen Durban 
AB, Stockholm

Daniel Edström, Advokatfirman 
Mats Carnestedt AB, Stockholm

Mikael Engström, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Peter Eriksson, Advokatfirman 
Carler KB, Stockholm

Ulrika Eriksson, Advokatfirman 
Pedersen AB, Stockholm

Nazanin Esfandiari, MAQS Advo-
katbyrå Göteborg AB, Göteborg

David Faxe, M. Lagerlöfs Advokat-
byrå AB, Malmö

Erik Gadman, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Sebastian Gunnarsson, Wimert 
Lundgren Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Eleonor Gustavsson, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Maria Hollingworth, Advokatfir-
man Delphi i Östergötland AB, 
Linköping

Nasrin Iranfar, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stockholm

Andreas Israelsson, Legare Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Sofia Norling Janzon, ADN Law 
Advokatfirma KB, Stockholm

Andreas Johansson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Bryssel, Belgien

Elin Snögren Johansson, Set-
terwalls Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Nicolas Johansson, Nord & Co 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Linda Kahver, White & Case Ad-
vokataktiebolag, Stockholm

Emelie Klefbeck, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Emma Kratz, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Malmö

Helena Kaloinen Kronvall, advo-
katbyrån Wiklund Skoglund & 
Wachenfeldt AB, Uppsala

Jonas Kullgren, Fredersen Advo-
katbyrå AB, Malmö

Terese Leire, Advokatbyrån Sige-
man & Co AB, Malmö

Jens Liif, Advokatfirman af Klerck-
er AB, Stockholm

Peter Lindahl, Lewis & Partners 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Maria Ljungdahl, Ljungdahls Ad-
vokatbyrå AB, Kristianstad

Alex Ljungvall, 7wise Grönberg 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Peder Lundgren, Lebenberg Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Johanna Magnusson, Advoka-
terna Hurtig & Partners AB, 
Stockholm

Christian Martinsson, MAQS 
Advokatbyrå Göteborg AB, 
Göteborg

Hans Morgell, Advokatfirma DLA 
Nordic KB, Stockholm

Emma-Klara Netterlid, AE Ny-
ströms Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Erik Olsson, Advokatfirman Del-
phi KB, Stockholm

Viveka Linander Persson, Advo-
katfirman Vinge KB, Stockholm

Catharina Piper, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Frida Rudsander, holmgrenhans-
son ADVOKATBYRÅ AB, Stock-
holm

Johanna Rönnberg, Ghatan Bauer 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Erik Sandström, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Fredrik Sandström, Hellström Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Lina Schött, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Stockholm

Carl Solberg, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Göteborg

Ingrid Sondell, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Göteborg

Ólafur Steindórsson, Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm

Janette Stjernström, Advokat-
firman Glimstedt Örebro HB, 
Örebro

Marcus Ström, Advokatbyrån Kai-
ding Handelsbolag, Gällivare

Sabrina Suikki, Advokatbyrån Kai-
ding Handelsbolag, Luleå

Anna Sundberg, Anna Sundberg 
Juridik AB, Stockholm

Nils Svantemark, Hannes Snell-
man Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Robert Svedjetorp, Advokatbyrån 
Kaiding Kommanditbolag, Umeå

Carl Söderlund, Advokatfirman 
Althin, Stockholm

Robert Teklic, Juristbyrån Teklic & 
Co AB, Limhamn

Annika Thid, LEGIO Advokatfirma 
AB, Stockholm

Karolin Thunman, Lebenberg Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Magnus Toftgård, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stock-
holm
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Lova Unge, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm

Nicklas Unger, Advokatfirman 
Kennedy & Eriksson AB, Göte-
borg

Jenni Waltré, Wistrand Advokat-
byrå, Stockholm

Kristina Wanhainen, Advokat-
firman Peter Wanhainen AB, 
Stockholm

Axel Östberg, Appelli Advokater 
AB, Falun

Viktor Österberg, Advokatfirman 
NORDIA Göteborg KB, Göte-
borg

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Christoffer Andersson, Stock-
holm, 12 augusti 2014 

Lina Andersson, Malmö, 20 juli 
2014 

Pontus Andgren, Malmö, 31 juli 
2014 

Marcus Bergdahl, Malmö, 14 april 
2014 

Åsa Bergdahl, Sundsvall, 31 maj 
2014 

Mathias Bergström, Luleå, 31 juli 
2014 

Helena Bjälkemo, Stockholm, 
18 augusti 2014 

Ingrid Carlsson, Malmö, 18 au-
gusti 2014 

Charlotte Demegård, Skara, 1 ja-
nuari 2014 

Sara Edlund, Stockholm, 11 au-
gusti 2014 

Martina Engström Etemad, 
Stockholm, 22 juni 2014 

Maria Grufman, Stockholm, 4 juli 
2014 

Jill Hagberg, Stockholm, 29 juli 
2014 

Homan Hamzeh, Stockholm, 1 juli 
2014 

Martin Hector, Malmö, 6 juni 
2014 

Johan Hjort, Falun, 23 augusti 
2014 

Ludvig Holm, Stockholm, 25 au-
gusti 2014 

Ulf Jakobsson, Göteborg, 1 juli 
2014 

Therese af Jochnick, Stockholm, 
23 augusti 2014 

Johan Kennemyr, Stockholm, 
31 juli 2014 

Ulf Kjerulff, Malmö, 29 augusti 
2014 

Anders Larsson, Göteborg, 10 juni 
2014 

Peter Larsson, Stockholm, 26 juli 
2014 

Anders Lindblad, Stockholm, 
1 juli 2014 

Fredrik Livendahl, Malmö, 17 au-
gusti 2014 

Charlotte Lundqvist, Malmö, 
6 juni 2014 

Andreas Magnusson, Malmö, 
15 juni 2014 

Christine Malmberg, Stockholm, 
30 juni 2014 

Hanna Monthán, Stockholm, 
7 augusti 2014 

Sofia Mårtensson, Stockholm, 
12 juli 2014 

Elisabet Nilsson, Stockholm, 
22 augusti 2014 

Sofia Pedersen, Stockholm, 
18 augusti 2014 

Anna Rading Ploman, Lund, 1 juli 
2014 

Richard Ramberg, Stockholm, 
28 augusti 2014 

Emma Åsander Sandberg, Stock-
holm, 18 augusti 2014 

Jonas Stedt, Stockholm, 18 au-
gusti 2014 

Siri Strömberg, Stockholm, 
18 augusti 2014 

Eva Sundling, Stockholm, 3 juni, 
2014 

Per Svanteson, Stockholm, 10 au-
gusti 2014 

Klas Säve-Söderbergh, Uppsala, 
1 augusti 2014 

Niklas Thörnestad, Stockholm, 
12 juli 2014 

Joakim Wedlund, Stockholm, 
1 juni 2014 

Sara Zachrisson, Stockholm, 
18 augusti 2014

AVLIDNA LEDAMÖTER

Lennart Carenius, Uppsala, 3 au-
gusti 2014 

Göran Dolk, Stockholm, 7 augusti 
2014 

Anders Lindberg, Stockholm, 
19 juni 2014 

Christian Sjöstedt, Stockholm, 
2 augusti 2014 

Ulrik Sundström, Lund, 1 juli 
2014

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/0734 Betänkandet Skärp-

ta straff för allvarliga våldsbrott 
(SOU 2014:18)

R-2014/0815 Betänkandet In-

ternationella rättsförhållanden 
rörande arv (SOU 2014:25)

R-2014/0861 Promemorian Den 
nya polisorganisationen – några 
frågor om personuppgiftsbe-
handling m.m. (Ds 2014:18)

R-2014/0869 Betänkandet Yr-
keskvalifikationsdirektivet – ett 
samlat genomförande (SOU 
2014:19)

R-2014/0870 Betänkandet Ge-
nomförande av EU:s nya redo-
visningsdirektiv (SOU 2014:22)

R-2014/0882 Promemorian Ge-
nomförande av brottsofferdirek-
tivet (Ds 2014:14)

R-2014/0900 Promemorian En 
tydligare skadereglering i staten

R-2014/0917 Promemorian 
Åtalsförordnande enligt 2 kap. 
brottsbalken (Ds 2014:13)

R-2014/0953 Promemorian Ett 
förtydligande av 33 kap. 6 § rät-
tegångsbalken

R-2014/0955 Promemorian Den 
framtida yttre underrättsorgani-
sationen i Stockholms län

R-2014/1238 Promemorian Ge-
nomförande av avtal mellan 
Sveriges regering och Amerikas 
förenta staters regering för att 
förbättra internationell efterlev-
nad av skatteregler och för att 
genomföra FATCA

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 
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Snabbavveckling
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Advokaten

Helår, 9 nr,  
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Studerande  
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advokatsamfundet.se

KONTORS- 
GEMENSKAP 

I GÖTEBORG
Kontorsgemenskap 

med telefonservice mm, 
sökes på advokatbyrå 
i centrala Göteborg.

Kontakta 
advokat Björn Sjölander, 
031-711 93 40 eller 
bjornsjolander@post.utfors.se



Livförsäkringsjuridik – ansvarsfrågor,  
rådgivningsproblematik och rättsfall
En djupdykning i komplexa juridiska frågeställningar för livförsäkringsbranschen som 
exempel vis vem som har ansvaret för tjänstepensionen, förhållandet mellan försäkringsråd-
givning och investeringsrådgivning i ansvarsförsäkringshänseende, skattemässig behandling av 
avgångspensioner, information och rådgivning i en digital miljö m.m.

Målgrupp
Jurister, Compliance, aktuarier, arbetsgivare, fackförbund, pensionskonsulter m.fl.

Ömsesidighet
Vad gör den associationsrättsliga bolagsformen unik? Vad betyder det för kunden och 
för affären ? Under dagen tittar vi närmare på denna ägarstruktur ur både ett finansiellt 
perspektiv  och ur ett samhällsperspektiv. Vilka möjligheter har bolagsformen för andra 
branscher  i Sverige och hur används den redan i dag i övriga Europa?

Målgrupp
Jurister, revisorer, ekonomer, kundombudsmän, aktörer inom offentligt finansierade företag , 
samhällsintresserade och alla som arbetar eller är förtroendevalda inom ömsesidiga 
försäkrings bolag.

Juridikseminariet – nyheter inom försäkringsreglering
En dag där du får det senaste inom juridik och tillsyn för försäkringsbolagen!
Försäkringsbranschen står inför en rad utmaningar inom försäkringsreglering. Genom 
juridik seminariet belyses ett antal aktuella utredningar från regeringen och olika juridiska 
frågor av betydelse för försäkringsbranschen. 

Målgrupp
Jurister eller andra anställda på försäkringsföretag, myndigheter eller i andra funktioner som 
har intresse för regleringsfrågor inom såväl liv- som sakförsäkringsbranschen.

Grundläggande försäkringsrörelserätt för jurister  
– i dag och under Solvens II
En helhetsbild över de centrala rörelserättsliga och bolagsrättsliga reglerna – i dag och 
under  det kommande regelverket för Solvens II. Målsättningen med kursen är att ge ett 
grepp om relevanta förarbeten och att se ett mönster i floden av rörelseregler samt lära ut 
en metod för att hantera de bolagsrättsliga undantagen och de parallella lagtexterna. 

Målgrupp
För dig som är jurist och arbetar med compliance, bolagsrätt, rörelse- eller tillsynsfrågor i 
försäkringsföretag, t.ex. som styrelseledamot, VD, complianceansvarig, bolagsjurist, advokat, 
revisor eller annan rådgivare till försäkringsföretag.   

Tvådagarskurs

27 – 28 
januari  2015

Heldagsseminarium

9 oktober

Heldagsseminarium

23 oktober

Heldagsseminarium

13 november

Läs mer och anmäl dig på www.forsakringsforeningen.se

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en ideell förening grundad 1875 med 105 företagsmedlemmar och 1 500 personliga medlemmar.   
SFF:s verksamhetsområden utgörs av utbildning, förlag, platsannonssajten Forsakringsjobb.se, studieresor, stipendium och webbtidningen Nordisk 
försäkringstidskrift. SFF driver inga branschfrågor.
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att länders olika öden griper in 
i varandra blir för varje år allt 
mer påtagligt. Offer för krigen 
som rasar i Syrien, Irak och 
Eritrea söker sig till fredligare 
platser. Sverige är ett av de 
länder som många vill till.

Migrationsverkets prognos 
över antalet asylsökande i år har 
höjts från 60 000 till 80 000. 
Men det är inte bara krigets of-
fer som söker skydd i Sverige.

Bland de asylsökande finns 
även de som har gjort sig skyl-
diga till krigsförbrytelser. Till 
bilden hör även att en ström av 
människor rör sig från Sverige 
till krigszonerna för att slåss 
tillsammans med radikala musli-
mer. Man behöver inte ha allför 
livlig fantasi för att misstänka att 
ett antal av dem begår brottsliga 
gärningar; och så småningom 
lär de åter söka sig till Sverige.

För närvarande utreder 
Krigsbrottskommissionen ett 
40-tal ärenden och hittills har 
fyra personer i Sverige dömts 
för krigsförbrytelser.

Ingen vet med säkerhet hur 
många krigsförbrytare som 
lever i Sverige i dag. Men ett är 
säkert: de lär bli fler, inte färre. 
I detta nummer berättar vi om 
dem som arbetar med dessa 
svåra och viktiga frågor, om 
deras erfarenheter och utma-
ningar.

Tom Knutson
Chefredaktör

Krigsförbrytarna 
som söker sig 
till Sverige

ADVOKATEN&MEDIA

TWITTRAT 1 TWITTRAT 2

På sin blogg tog Anne Ramberg den 8 september upp frågan om vinster i välfärden. 
Att begränsa vinster i välfärden – som friskolors vinstutdelning – kan strida mot 
Europakonventionen. Därmed kan både MP:s och V:s förslag bli dyra om de sjösätts, 
menade Ramberg. Ämnet blev sedan diskuterat i såväl traditionella som sociala 
medier.

Stora rättegångar är 
ett ”akut bekymmer”
I Svenska dagbladet upp-
märksammades den 9 sep-
tember att de stora målen 
blir allt fler och att de inne-
bär ett bekymmer.

– Det innebär oerhört 
stora påfrestningar. Ett an-
tal domare blir uppbundna 
under lång tid och det blir 
en väldigt stor belastning 
för kansliet, sa Fredrik Wer-
säll, hovrättspresident vid 
Svea hovrätt.

Advokatsamfundets ge-
neralsekreterare höll med 
om att något måste göras.

– Det största problemet 
är att personer sitter häk-
tade i åratal. Ett annat pro-
blem har varit att åklagarna 
lämnar in nytt material hela 
tiden, kommenterade Anne 
Ramberg, Advokatsamfun-
dets generalsekreterare.
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VÄRLDEN 20

I den planerade 
attacken mot 
Syrien har civil-
befolkningen 
inte mycket att 
hämta.
SvD:s Jenny Nordberg  22

• Svårt dilemma för USA-allians.
• Våldet sprider sig till grannarna.  

KULTUR 28

Oklara bullerregler försvårar bostads byggandet 06

Borg och M står autistiskt 
kvar på samma fläck 

MARIA LUDVIGSSON UNDER STRECKET
Sovjets fall smärtar
    ännu Gorbatjov

LEDARE 4 KULTUR 34

Välkommen till Gustavsbergs Hamn 30 augusti - 1 september
230 nya båtar och 85 tillbehörsutställare

Öppet 10-18,  fri entré och parkering
www.alltpasjon.nu

Ostkustens största flytande båtmässa!

Lundsbergs ledning 
insåg inte allvaret

” 

” 

Ryanairs vd slår 
ifrån sig kritiken

NÄRINGSLIV 8

Ryanairs vd Michael O’Leary.
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UPPRÖRT Efter beskedet om att Lundsbergs skola stängs mobiliserar  
resursstarka före detta elever och föräldrar. Deras plan: Rädda Lundsberg. 
”De värden som fanns på Lundsberg gick förlorade för att skolans  
ledning inte insåg allvaret”, skriver SvD:s Maria Sundén Jelmini. 8

Elever på Lundsberg protesterade i går mot att skolan stängts av Skolinspektionen.  FOTO: TOMAS ONEBORG

GRAFIK Härifrån kommer miljonerna till Lundsbergs skola

Noréns dagbok 
drabbande.

SvD:s kulturchef Daniel 
Sandström har läst 

                     Lars Noréns
                            ”En drama-

                              tikers 
                               dagbok

                               20052012”.
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