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Nya Audi Q3. 

Efterlängtad premiär i november.
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Built from new expectations.

The Audi Q3.
youtube.com/AudiQ3 

För familjen i stan och för äventyraren. Audi Q3 är skapad efter nya förutsättningar och varvar 
på en liten yta kompakt högteknologi med innovativa lösningar. TDI, MMI, ESP, 7", WLAN, 

3D, 1365 l, TFSI, LED med mera är bara siffror och förkortningar, men för dig som i höst väljer 
en Audi Q3 blir de ett verkligt bevis på Vorsprung durch Technik. 

Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt och effektiv. Välkommen in till din närmaste 
Audiåterförsäljare och provkör en helt ny typ av crossover.

Pris fr 288.000 kr. Leasing fr 1.855 kr, förmånsvärde fr 1.900 kr. 

space  needs  bigger

thinking.“

„Smaller

Gary Chang, Architect/Hong Kong

Nya Audi Q3
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Ledare Generalsekreteraren

EBM och andra på fisketur
frÅn CarL Larssons idyLLiska miLJöer och soliga 
 landskap erinrar jag mig min barndoms fiskafängen. Det  
var en familjehögtid när kräftfiskpremiären skulle gå av  
stapeln. Det var om inte högtid så i vart fall lustfyllt, varje 
morgon när vi i ur och skur nyfiket gav oss ut i den gamla 
ekan för att se vad vi skulle finna i näten. Ibland blev det  
storfångst och lyckan var fullständig. Ibland var det tomt  
och besvikelsen stor.

Jag kan inte låta bli att undra om de numera allt vanligare 
”fiskeexpeditioner” som poliser, åklagare och taxeringsrevi-
sorer ger sig ut på omgärdas av förhoppningar liknande dem 
som jag kände inför att ta upp näten på sommarmorgonen. 
Hur ser förväntningarna inför en tredjemansrevision på SE-
banken eller en husrannsakan på ett advokatkontor ut? Kan-
ske är besvikelsen ännu större om ingen fisk fastnar i nätet. 
Vad vet jag.

som bekant gJorde Ekobrottsmyndigheten (EBM) nyligen 
husrannsakan på en stor och välkänd advokatbyrå i Stock-
holm. Man gjorde det efter att ha erhållit beslut av två dom-
stolar. En åklagarmiss i Solna tingsrätt ledde till att jour-
domstolen i Stockholms tingsrätt också den fick pröva frågan. 
EBM hade alltså två domstolsbeslut inför denna rätt ovanliga 
och ingripande åtgärd. Den avsåg att utröna omständigheter 
av betydelse för utredningen av en biträdande jurists grova 
insiderbrott. Till framställan var fogad en promemoria. Vad 
innehöll då den? Jag nöjer mig med några citat:

”Arbetshypotesen är att det inte finns utarbetade rutiner, ef-
tersom arbetsgivaren förlitar sig på att de anställda lyder under 
advokatsekretessen, eller att arbetsgivaren inte ser bristfälliga 
rutiner som ett problem.”

(AA) ”är en av de största advokatbyråerna i Norden och kan 
inte förväntas medge några som helst brister i hanteringen av-
seende klientsekretessen. Det kan vidare förväntas att den upp-
märksamhet som fallet kan ge upphov till, leder till en uppryck-
ning av rutiner och policy på Advokatfirman, så att 
förhållandena ändras och senare inte kan fastställas, dvs hur 
det förhöll sig under den tid den misstänkta handeln utförts av 
NN.”

”Vi antar att husrannsakan kommer att dokumentera omfat-
tande brister i hanteringen av klientinformation.”

ÅkLagare har en obJektivitetspLikt. Det framgår inte 
av materialet om denna insikt hemsökt åklagaren i detta fall. 
Man undrar också nyfiket vad åklagaren grundar dessa sina 
påståenden på. I promemorian antyds vidare något som ser 
ut som en illa dold förhoppning om att finna också andra 
brott än dem som husrannsakan ska avse.

Till saken hör att EBM fick tillstånd att under fem timmar 
företa husrannsakan för att utröna om avdelningen för M&A 
är belägen på ett eller flera våningsplan! Om de som arbetar 
på avdelningen kan röra sig fritt på det eller de våningsplan 
som avdelningen är belägen på. Om anställda som arbetar på 
andra avdelningar kan röra sig fritt på avdelningen. Om dör-
rar till avdelningen är låsta eller om det finns någon form av 
inloggningskontroll vid inpassering till avdelningen. Om det 
finns anställda som sitter på avdelningen men som tillhör an-
dra avdelningar. Är avdelningen kameraövervakad under ar-
betstid, helger eller inte alls? Vidare skulle husrannsakan sva-
ra på frågan om något av svaren på ovanstående frågor 
ändrades om det var fråga om kvällstid eller helg.

Av domstolsbesluten framgår att inga handlingar fick tas i 
beslag och dokumentation inte heller fick ske av innehållet i 
det material som kunde påträffas. Mot denna bakgrund är 
det förvånande att EBM vid sitt besök på morgonen inte med-
förde de skriftliga besluten, utan att företrädare för advokat-
firman efter förfrågan fick beslutet uppläst per telefon. Det är 
likaså uppseendeväckande att detta föregicks av hot om att 
EBM skulle bryta sig in på advokatfirman för det fall EBM inte 
släpptes in.

Den analys som EBM och domstolarna gjort om behovet, 
effektiviteten och proportionaliteten i åtgärden framstår inte 
som alldeles glasklar. Det ingrepp som husrannsakan på ad-
vokatbyrån i detta fall innebär står enligt min mening inte i 
rimlig proportion till värdet av den information som skulle in-
hämtas.

Jag skrev om detta på min blogg för en tid sedan och på-
stod då att den önskade informationen med fördel och myck-
et enklare hade kunnat erhållas genom att EBM kontaktade 
advokatbyrån och efterfrågade de aktuella uppgifterna. Vad 
jag då inte visste var att EBM redan i somras gjort just detta 
och därtill mottagits av advokatfirman som enligt uppgift sva-
rat på huvudsakligen samma frågor. Denna omständighet val-

ANNE
RAMBERG
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EBM och andra på fisketur

de åklagaren att inte redovisa i den promemoria som låg till 
grund för de båda domstolarnas beslut. Det framgår inte hel-
ler av protokollen om denna rätt väsentliga upplysning läm-
nats på annat sätt.

Alldeles oavsett åklagarens utelämnande av denna infor-
mation förelåg knappast någon risk för att skadliga åtgärder 
skulle kunna vidtas från advokatbyråns sida eller att uppgif-
terna skulle förvanskas. En annan fråga är om de efterfrågade 
uppgifterna överhuvudtaget är relevanta för utredningen hu-
ruvida den misstänkte biträdande juristen gjort sig skyldig till 
grovt insiderbrott eller inte. Han häktades, men är nu släppt. 
Åtal är inte väckt.

För det är väl inte så att EBM är ute på fisketur i största all-
mänhet för att få annan information? Innehållet i promemo-
rian antyder dessvärre det. Det känns också mycket olustigt 
att EBM kallar advokater till polisförhör och kontaktar advo-
katbyråns klienter för att förmå dem att efterge advokaternas 
tystnadsplikt.

Åklagarens beteende i detta mål förvånar inte. Samme 
åklagare har tidigare utmärkt sig. I ett yttrande över vissa 
mycket respekterade försvarsadvokaters arvodesyrkanden 
utpekades dessa indirekt som bedragare. Måttfullhet synes 
inte vara en dygd hos alla på EBM.

EBM har under senare år under stor mediebevakning gjort 
husrannsakan på advokatbyråer vid i vart fall tre tillfällen. I 
det ena fallet gick ärendet ända upp till Högsta domstolen, 
som hävde beslutet.  Något åtal mot den aktuelle advokaten 
har ännu inte väckts. När det gäller det andra fallet har advo-
katen ifråga frikänts från misstankar om brott. Huruvida den 
nu tidigare biträdande juristen är skyldig till insiderbrott har 
jag givetvis ingen uppfattning om. Det är från principiell ut-
gångspunkt också fullständigt ointressant.

Fisketurer passar mycket dåligt på advokatbyråer. Det är 
lätt att gå på grund. Grundet utgörs av den lagstiftning som 
omgärdar advokatsekretessen. Den är inte tillkommen som 
ett skydd för advokaterna. Det är klientens intresse som ska 
skyddas. Detta ligger i rättssamhällets intresse. Det är därför 
mycket glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen med ut-
gångspunkt i frågan om advokaters tystnadsplikt har medgi-
vit prövningstillstånd i frågan om tredjemansrevision på SE-
banken. Med förbigående av såväl advokatsekretessen som 
banksekretessen, krävde och erhöll Skatteverket av två in-
stanser rätt att få tillgång till information om advokaters kli-
entmedelskonton. Detta trots att det inte förelåg någon miss-
tanke om brott. Här är det fråga om en ren fisketur och inget 
annat. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande emotses 
med stort intresse.

Klienters rätt att kunna förlita sig på det förtroliga samtalet 
är en självklarhet i en demokratisk rättsstat. Lagstiftaren har 
handlat därefter och genom regler i bland annat rättegångs-
balken givit skydd för detta. Genombrott medges endast när 
det är fråga om brott som stadgar lägst två års fängelse. Det 
kan aldrig brytas när det är fråga om ett försvararuppdrag. 
Dessa regler om frågeförbud begränsar inte bara vittnesplik-
ten utan omfattar också exempelvis beslagsreglerna. Till och 
med om också advokaten själv skulle vara misstänkt för del-
aktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra be-
slag på advokatbyrån. Detta har Högsta domstolen slagit fast i 
en mycket läsvärd dom från 2010 (NJA 2010 s. 122). Såväl Hög-
sta domstolen som Regeringsrätten har vid flera tillfällen tidi-

gare prövat frågan om advokaters tystnadsplikt i samband 
med taxeringsrevision och beslag. Där har fastslagits princi-
perna för advokaters tystnadsplikt när det  fiskala informa-
tionsintresset gör sig gällande.

Advokatsamfundet uppställer stränga krav på advokaters 
skyldighet att värna tystnadsplikten. Strängare än lagstifta-
ren. Därtill finns regler om diskretionsplikt. Reglerna förbju-
der vidare advokat och hos denne anställd att snoka i kolle-
gers akter och ärenden som de inte har med att göra. 
Härutöver finns regler när det gäller advokaters kontorsorga-
nisation och bokföring. Till detta kommer omfattande och 
detaljerade föreskrifter för hur advokatbyråerna ska leva upp 
till bestämmelserna i penningtvättslagstiftningen. En proak-
tiv tillsyn utövas, även om vi inte tillämpar principen om 
”dawn raids”. I den utredning som Advokatsamfundet före-
tog förra året hade de stora byråerna en föredömlig ordning 
på sina system och rutiner. Det var inte förvånande, men väl 
mycket glädjande.

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”För det är väl inte så att EBM är ute på fisketur i största 
allmänhet för att få annan information? Innehållet 
i promemorian antyder dessvärre det. Det känns 
också mycket olustigt att EBM kallar advokater till 
polisförhör och kontaktar advokatbyråns klienter för 
att förmå dem att efterge advokaternas tystnadsplikt.” 

Advokatbyråer är inte investmentbanker vilket EBM synes 
tro. Advokaters etiska regler tillåter inte en verksamhet som 
den investmentbankerna bedriver. Investmentbankerna sak-
nar advokaters oberoende. Lojalitetsplikten mot kunder har 
på goda grunder ifrågasatts eftersom investmentbanker av 
princip sitter på flera stolar samtidigt. Den bristande konfi-
dentialiteten har också starkt ifrågasatts. Intressekonflikterna 
har varit uppenbara. Man har istället på konstlad väg försökt 
skapa artificiella och verkningslösa skydd för dessa principer.

Advokatsamfundet förbjuder advokater att ge upp sitt obe-
roende, åsidosätta lojaliteten eller brista i sin tystnadsplikt. 
Därför har vi uppställt tydliga regler om skydd mot intresse-
konflikter. Dessa principer är tillkomna i syfte att garantera 
oberoendet, lojaliteten och konfidentialiteten. Därför tillåter 
vi inte heller så kallade ”Chinese walls” som ett sätt att bli av 
med intressekonflikten. Det hjälper inte med stängda dörrar 
eller kameror. De saknar betydelse. Det vet de stora advokat-
byråerna och det borde också EBM känna till.

Möjligen identifierar sig de förväntansfulla fångstmännen 
antagligen mer med Tors fiskafänge, som det avbildats på Al-
tunastenen än med den Carl Larssonska idyllen.
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Nyheter

stockholm human rights 
award för 2011 har tilldelats 
george soros och aryeh neier. 
george soros är ordförande 
och aryeh neier president för 
open society foundations.

George Soros skapade Open So-
ciety Foundations år 1984. Stiftel-
sernas syfte är att finansiera och 
understödja demokratisk utveck-
ling och mänskliga rättigheter i 
länder under övergång från tota-
litära styrelseskick. Open Society 
Foundations är i dag verksamma i 
mer än 70 länder. 

George Soros föddes 1930 i Bu-
dapest. Han emigrerade till Eng-
land 1947 och flyttade till New 
York 1956. Han har ägnat sig åt 
investeringar, bland annat utifrån 

principer hämtade från hans stu-
dier i filosofi, och började stödja 
filantropiska projekt på 1970-ta-
let. Soros är också aktiv som de-
battör i en rad olika samhällsfrå-
gor.

aryeh neier är jurist och män-
niskorättsaktivist. Han föddes i 
Berlin 1937 och flydde därifrån 
1939. Innan Neier började arbeta 
för Open Society Foundations 
1993 var han under tolv år gene-
ralsekreterare för Human Rights 
Watch, som han var med om att 
grunda 1978. Innan dess arbetade 
han under 15 år för American Ci-
vil Liberties Union (ACLU), under 
de åtta sista åren som verkställan-
de direktör.

Stockholm Human Rights 

Award instiftades 2009 gemen-
samt av International Bar Asso-
ciation (IBA), International Legal 
Assistance Consortium (ILAC) 
och Sveriges advokatsamfund. 
Utmärkelsen tilldelas varje år en 
person eller en organisation som 
har gjort särskilt framstående in-
satser för att stödja demokratisk 
utveckling och mänskliga rättig-
heter.

Tidigare pristagare är den syd-
afrikanske domaren Richard 
Goldstone och FN:s kommissio-
när för mänskliga rättigheter, 
Navi Pillay, också hon från Sydaf-
rika.

Stockholm Human Rights 
Award delas ut den 29 november 
på Sveriges advokatsamfunds 
kansli.

Soros och Neier får 
Stockholm Human 
Rights Award

George Soros och Aryeh Neier tilldelas årets Stockholm Human Rights Award.
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IT-stödet i ”rättskedjan” 
har stora brister
Arbetet med att skapa ett elek-
troniskt och strukturerat infor-
mationsflöde mellan polis, åkla-
gare, domstolar och 
kriminalvård går för långsamt. 
Det anser Riksrevisionen, som 
studerat arbetet med att effek-
tivisera informationsförsörj-
ningen inom den så kallade 
rättskedjan. Trots att arbetet 
pågått i 15 år har man hittills 
åstadkommit ganska lite, anser 
myndigheten. Enligt gransk-
ningen beror problemen delvis 
på bristande styrning inom 
myndigheterna.

Tingsrätten friade  
dråpmisstänkt läkare 
Solna tings-
rätt friade i 
oktober den 
läkare som 
åtalats för 
dråp på ett 
spädbarn på 
Astrid Lind-
grens barn-
sjukhus i Sol-
na under 
hösten 2008. 

Enligt åtalet dog flickan av en 
överdos av läkemedlet tiopen-
tal. Men tingsrätten ifrågasät-
ter analysresultatet, och anser 
det inte bevisat att hon fått en 
överdos. Den höga dosen av 
läkemedlet kan i stället ha berott 
på tidigare medicinering, anser 
tingsrätten, som inte anser det 
ställt utom rimligt tvivel att nå-
got brott över huvud taget be-
gåtts. Dessutom har åklagaren 
inte heller kunnat visa att den 
åtalade läkaren handlat på ett 
sätt som inte varit medicinskt 
motiverat, enligt tingsrätten. Det 
är i skrivande stund ännu inte 
klart om målet ska överklagas.
Solna tingsrätt, mål nr 1703-09

Unga ska övervakas 
elektroniskt
Statens institutionsstyrelse, SiS, 
startar ett pilotprojekt om elek-
tronisk övervakning av brotts-
dömda ungdomar. Projektet är 
en del i SiS uppdrag om för-
bättrad utslussning från sluten 
ungdomsvård. Det är SiS ung-
domshem Råby i Lund, 
Klarälvsgården i Deje, Sundbo i 
Fagersta och Fagared i Lindo-
me som är aktuella för projek-
tet.



7Advokaten Nr 8 • 2011

Nyheter

Soros och Neier får 
Stockholm Human 
Rights Award
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Ekobrottsmyndigheten (EBM) 

når inte tillräckligt bra resultat i 

brottsbekämpningen inom fi-

nansmarknadsområdet, särskilt 

inte när det gäller insiderbrot-

ten. Det konstaterar Advokat-

samfundet i ett remissvar. Enligt 

samfundet tyder misslyckande-

na på brister i myndighetens or-

ganisation.

I sitt yttrande över utredningen 
En samlad ekobrottsbekämpning 
(SOU 2011:47) uttrycker Advokat-
samfundet allvarlig kritik mot 
EBM. Advokatsamfundet konsta-

terar att EBM i insidermålen bara 
lyckas få fällande domar i hälften 
av målen. Enligt Advokatsamfun-
det är det inte godtagbart. Sam-
fundet pekar på att stora statliga 
resurser läggs på ekobrottsmålen 
som dessutom innebär stigmati-
sering för den som åtalas.

Advokatsamfundet skriver i re-
missvaret att EBM:s upprepade 
misslyckanden tyder på brister i 
utredningsmetodik eller åtalsun-
derlag. Det skadar tilltron till Eko-
brottsmyndigheten och till rätts-
väsendet som helhet, menar 
samfundet.

Därtill är remissvaret kritiskt 
till EBM:s kompetens. EBM har 
visat att myndigheten saknar 
grundläggande kunskaper på en 
rad områden, skriver samfundet, 
som också har fått ett bestämt in-
tryck av att EBM:s tjänstemän 
inte klarar av att göra de övervä-
ganden som behövs i ärendena, 
från användandet av straffproces-
suella tvångsmedel till väckande 
av åtal.

advokatsamfundets 
remissvar finns på 
www. advokatsamfundet.se.  

Advokatsamfundet kritiserar 
Ekobrottsmyndigheten

Externa IT-tjänster kräver eftertanke
externa it-tjänster, som 
lagring av dokument och så 
kallade molntjänster, kan 
underlätta arbetet på advo-
katbyrån. men innan byrån 
tar steget till externa tjänster 
krävs noggranna analyser och 
eftertanke. en promemoria 
från advokatsamfundet kan 
vara till hjälp. 

En arbetsgrupp inom Advokat-
samfundet har analyserat de frå-
gor som externa IT-tjänster väck-
er. Arbetsgruppens slutsats blir 
att det inte finns några egentliga 
hinder för advokater att använda 
externa tjänster. En förutsättning 
är dock att man kan upprätthålla 
tystnadsplikten och advokatens 
övriga yrkesplikter. 

Arbetsgruppen pekar i sin rap-
port på en rad punkter som man 
särskilt bör tänka på. Det handlar 
bland annat om byråns tillgång 
till sina egna data och om hur sä-
kert materialet förvaras. Dessut-
om är rättsläget i dag oklart när 
det gäller i vilken utsträckning 
myndigheter och andra utomstå-
ende genom till exempel proces-
suella tvångsmedel kan få tillgång 
till data som lagras hos ett externt 

företag. Advokatsamfundet bedö-
mer dock att elektroniskt lagrad 
information ska åtnjuta samma 
skydd som den information som 
lagras på advokatbyrån, och allt-
så omfattas av beslagsförbud.

arbetsgruppens rekommenda-
tioner och råd finns samlade i en 
promemoria, som sänts ut till alla 
advokater och biträdande jurister 
med ett cirkulär. Rapporten finns 
också på Advokatnätet, www. 
advokatsamfundet.se/referens. 

Även Datainspektionen har 
uppmärksammat de allt vanligare 
molntjänsterna. I en granskning 
fann myndigheten brister hos 
både kunder och leverantörer av 
denna typ av IT-tjänster, bland 

annat vad gäller de avtal och vill-
kor som leverantörerna erbjuder.

Datainspektionen har tagit 
fram en vägledning som tydliggör 
vilka krav som personuppgiftsla-
gen ställer vid användning av 
molntjänster. Vägledningen kan 
hämtas på myndighetens webb-
plats eller kostnadsfritt beställas 
som trycksak.

Även den europeiska advokat-
organisationen CCBE har intres-
serat sig för hur advokater kan 
använda molntjänster. I ett svar 
till EU-kommissionen pekar 
CCBE på en rad faktorer som är 
speciella för just advokater vid 
användandet av externa IT-tjäns-
ter. Skriften finns på CCBE:s 
webbplats.

HD prövar straff- 
värdet i narkotikamål
I den så kallade mefedrondo-
men från juni i år (NJA 2011  
s. 357) kom Högsta domstolen 
fram till att det syntetiska pre-
paratet mefedron ska jämställas 
med amfetamin i fråga om far-
lighet i bedömningen av straff-
värde vid narkotikabrott. Nu 
fortsätter HD klargöra straff-
värdet i narkotikamål med två 
nya avgöranden.

Domarna rör narkotikabrott 
och narkotikasmuggling avse-
ende syntetiska katinoner. I sina 
nya avgöranden finner HD att 
MDPV, mefedron och andra 
syntetiska katinoner bör jäm-
ställas i farlighetshänseende. 
De uttalanden som HD gjorde i 
mefedrondomen är därmed till-
lämpliga på alla de substanser-
na. MDPV, mefedron och andra 
syntetiska katinoner bör be-
traktas som lika farliga som am-
fetamin – inte som ecstacy – när 
straffvärdet ska bedömas. 

HD:s domar den 21 oktober 
2011 i mål nr B 2613-11 

och B 2944-11

Problem vid häktet i  
Sollentuna diskuterades
Häkten i Sollentuna har fått 
mycket kritik från advokater för 
bristande rutiner när advokater 
besöker klienter. Kritiken rör 
bland annat att advokater inte 
fått träffa sina klienter, eller att 
man fått vänta mycket länge på 
ett möte. Många advokater har 
också haft problem när de sökt 
sina klienter per telefon. 

I slutet av september besökte 
representanter för Kriminalvår-
den Advokatsamfundet för att 
diskutera problemen. Vid mötet 
förklarade Kriminalvården bris-
terna med inkörningsproblem i 
fråga om personalrutiner samt 
tekniska problem. Enligt Krimi-
nalvårdens representanter har 
åtgärder redan vidtagits och 
ytterligare insatser kommer att 
göras för att komma till rätta 
med de problem som rått. 
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vid årsskiftet byter advokat-
samfundet försäkringsgivare 
för medlemmarnas obligato-
riska ansvarsförsäkring när 
Zurich tar över. samma bolag 
kommer också att hantera den 
frivilliga tilläggsförsäkringen. 

Advokatsamfundets försäkringsför-
medlare Willis har under våren ge-
nomfört en upphandling av den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen 
och den obligatoriska förmögen-
hetsbrottsförsäkringen. Upphand-
lingen omfattade också tilläggsför-
säkringen för advokatbyråer. 
Upphandlingen omfattade både den 
obligatoriska rådgivningsansvars-
försäkringen för advokater och bi-
trädande jurister och tilläggsförsäk-
ringen för advokatbyråer. 

Resultatet av upphandlingen blev 
alltså att försäkringsbolaget Zurich 
från årsskiftet blir försäkringsgivare 
för såväl den obligatoriska som den 
frivilliga försäkringen för rådgiv-
ningsansvar. Den obligatoriska för-
säkringen omfattar i dag drygt 
6 000 jurister, och hittills har 320 
advokatbyråer valt att köpa tilläggs-
försäkringen. 

Anders Bergsten, ansvarig för 
Advokatsamfundets försäkringar 
hos Willis, är mycket nöjd med re-
sultatet av upphandlingen.

– De inbjudna försäkringsbolagen 
visade stort intresse att försäkra le-
damöternas och juristernas rådgiv-
ningsansvarsrisker, säger han.

Enligt Anders Bergsten har 
många försäkringsbolag i Sverige 
historiskt sett varit restriktiva att 
erbjuda försäkringsskydd för råd-
givningsansvarsrisker. Premierna är 
också ofta höga i förhållande till an-
dra typer av sakförsäkringar som 
brand och brandavbrott, allmänt 
ansvar och produktansvar. 

– Det goda skaderesultatet är den 
främsta orsaken till försäkrings-
marknadens positiva inställning till 
ledamöternas och juristernas råd-
givningsansvarsrisker, säger Anders 
Bergsten. 

besLutet att byta försäkrings-
bolag fattades av Advokatsamfun-
dets styrelse efter upphandling. Det 
nya försäkringsavtalet träder i kraft 
den 1 januari 2012. Länsförsäkringar 
upphör således att vara försäkrings-
givare för dessa försäkringar från 
och med den 31 december 2011. Av-
talstiden är tre år för den obligato-
riska försäkringen och ett år för till-
läggsförsäkringen. 

Zurich i Sverige har sedan många 
år en god kompetens inom rådgiv-

ningsansvarsområdet. Dessutom 
har bolaget en global organisation 
som tecknar rådgivningsansvarsris-
ker över hela världen. 

– Willis har sedan många år till-
baka ett väl utvecklat samarbete 
med Zurich inom flera områden. 
Zurich har en bred erfarenhet av att 
hantera advokatskador såväl inom 
Sverige som internationellt och för-
säkrar ett stort antal advokatbyråer 
inom Norden. De skadejurister som 
kommer att arbeta med advo-
katskadorna har alla erfarenhet av 
att hantera och reglera ansvarsska-
dor, förklarar Anders Bergsten, och 
tillägger att Willis erfarenhet av Zu-
rich skadeorganisation är mycket 
god, med kompetenta medarbetare 
som tillhandahåller en hög servi-
cegrad.

– Advokatsamfundets gruppför-
säkringsprogram kräver administra-
tiva resurser och systemstöd som är 
nödvändiga för att kunna hantera 
försäkringarna. Vi bedömer att Zu-
rich har en organisation som upp-
fyller dessa krav, avslutar Anders 
Bergsten.

Zurich tar över 
ansvarsförsäkringarna

Försäkringsbeloppet för den obligatoriska försäk-
ringen för ren förmögenhetsskada uppgår till 3 miljo-
ner kronor per skada, jurist och försäkringsår. Premien 
ingår i serviceavgiften till Sveriges Advokaters Servi-
ceaktiebolag.

Advokatbyrån kan också komplettera sitt försäk-
ringsskydd och teckna en tilläggsförsäkring med ett 
högre försäkringsbelopp för byråns advokater och 
jurister. Genom tilläggsförsäkringen kan advokatbyrån 
välja att köpa ett försäkringsbelopp inom ett intervall 
mellan 2 och 47 miljoner kronor per skada, jurist och 
försäkringsår utöver den obligatoriska försäkringen. 
Premien baseras på antalet jurister och valt försäk-
ringsbelopp.

Försäkringsbolaget Zurich ingår i finanskoncernen 
Zurich Financial Services och är ett globalt försäk-
ringsbolag med huvudkontor i Zürich, Schweiz. Bola-
get har 55 000 anställda och finns i dag representerat 
i mer än 180 länder.

Zurich har bedrivit verksamhet i Norden sedan 1875 
och har i dag kontor i Sverige, Finland, Norge och 
Danmark. 

Försäkringsbolaget är ett av de mest specialiserade 
försäkringsbolagen inom skadeförsäkring till lokala 
och internationella industriföretag på den svenska 
marknaden. Bolaget vänder sig också till större 
bransch- och intresseorganisationer inom olika verk-
samhetsområden.

advokatförsäkringarna ZuriCh

Anders 
Bergsten, 
ansvarig 
för 
Advokat-
samfundets 
försäkringar 
hos Willis.

Resor till häkte var  
nödvändig tidsspillan
Det var rätt av en advokat att 
resa till häktet för överlägg-
ningar med klienten. Det an - 
ser Hovrätten för nedre Norr-
land.

Advokaten hade överklagat 
ersättningen till hovrätten se-
dan tingsrätten satt ner hans 
yrkade ersättning med 18 000 
kronor, ersättning som avsåg 
tidsspillan. Enligt advokatens 
överklagande var målet inte av 
enkel beskaffenhet, och resorna 
till häktet behövdes bland an-
nat för att gå igenom kartor och 
skisser med klienten. 

Hovrätten delar advokatens 
uppfattning att dessa kontakter 
med klienten inte kunde skötas 
per telefon, och beviljar därför 
ersättning för åtta timmars tids-
spillan.

Mål nr Ö 669-11

UNHCR vill ha högre 
kvalitet på asylbiträdena 
Sveriges asylsystem är rättssä-
kert, men det finns utrymme för 
förbättringar. Det kommer FN:s 
flyktingorgan UNHCR fram till i 
rapporten Kvalitet i svensk 
asylprövning. 

UNHCR har analyserat den 
rättsliga kvaliteten inom Migra-
tionsverkets asylprövning un-
der två år. UNHCR har gått ige-
nom 200 asylbeslut från 2009 
och har varit med vid 56 munt-
liga utredningar hos Migra-
tionsverket under 2009 och 
2010.

UNHCR lämnar rekommen-
dationer till Sverige i rapporten. 
Bland annat skriver UNHCR att 
kvaliteten på de asylsökandes 
offentliga biträden måste höjas 
och förordar ett auktorisations-
system. 

Migrationsverket bör försöka 
tillmötesgå en asylsökandes 
önskemål om ett särskilt biträ-
de, även när det gäller tids-
aspekterna, skriver UNHCR.
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klienterna kräver allt mer av 
sina advokater, men vill betala 
allt mindre. för att lyckas med 
den ekvationen behöver de 
affärsjuridiska advokatby-
råerna ändra sitt arbetssätt 
drastiskt och bli mer som 
andra företag. det hävdar 
professor richard susskind, 
specialist på effektivisering 
och it-användning i juridisk 
verksamhet.

Richard Susskind är van vid att ska-
ka om advokater. I sin bok The End 
of Lawyers? från 2008 förutspådde 
han hårdare tider för advokatbyrå-
erna. Bara genom att ta till sig den 
nya tekniken och hitta nya, effekti-
vare sätt att arbeta kan advokatkå-
ren vara fortsatt framgångsrik, häv-
dade Susskind i boken.

Vid konferensen VQ Knowled-
ge and Strategy Forum i Stock-
holm i början av oktober presen-
terade Susskind sina teorier, som 
i stor utsträckning bygger på 
forskning bland bolagsjurister. 
Det är inga små krav klienterna 
ställer, påpekade Susskind.

– Klienterna vill ha mer för 
mindre pengar, sammanfattade 
han. 

Enligt Susskind blir det en tyd-
lig krock mellan dessa krav och 
advokatbyråernas strävanden. 
För medan klienterna tjänar på 

standardiserade lösningar, före-
byggande arbete, onlinetjänster 
och samarbete kring juridiska frå-
gor försöker de etablerade advo-
katbyråerna fortfarande sälja sin 
kunskap i form av så mycket hög-
kvalificerad, individuell rådgiv-
ning och konflikthantering som 
möjligt. 

– Tänk om vi kan förmedla kun-
skapen på nya, snabbare och ef-
fektivare sätt. Det är min mission 
i livet att visa att man kan göra 
det, sa Susskind.

Effektiviseringen kan göras på 
en rad olika sätt, från ny, innova-
tiv användning av informations-
teknik via inhyrning av jurister 

vid arbetsanhopningar till utloka-
lisering till underleverantörer. 
Det finns inte en standardmetod, 
utan många vägar att gå, förkla-
rade Susskind.

– Många advokatbyråer anser 
sig bara utföra högt kvalificerat 
arbete. Men det stämmer inte, 
hävdade Richard Susskind, som 
konkret visade hur varje advokat-
uppdrag kan delas upp i en lång 
rad delar med olika svårighets-
grad och innehåll. 

För att bli effektivare behöver 
advokatbyråerna analysera dessa 
olika delar och behandla varje 
enskild del på det sätt som blir 
bäst och mest kostnadseffektivt, 
menade Susskind. 

Richard Susskind vill på många 
sätt tona ned advokatverksamhe-
tens särart. Men han fick inte stå 
oemotsagd vid konferensen. Vid 
den paneldebatt som följde Suss-
kinds föredrag pekade Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg på att advokat-
verksamheten är reglerad i lag 
och bygger på förtroende, och 
därför aldrig kan bli helt som an-
dra branscher. UB

Klienterna kräver mer för mindre 

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66

Hemsida:  www.elt.se 
E-post:  info@elt.se

Auktoriserade översättningar
av juridiska och 
finansiella texter

advokatbransChens framtid 

Läs mer

Susskind, Richard: The End of 
Lawyers? Rethinking the Nature 
of Legal Services, Oxford 2008.

Richard Susskind.

Samfundet välkomnar 
ny migrationsdomstol
Advokatsamfundet har länge 
pekat på behovet av en fjärde 
migrationsdomstol norr om 
Stockholm, och tillstyrker därför 
förslagen i rapporten En fjärde 
migrationsdomstol.

Advokatsamfundet brukar 
avstå från synpunkter på var 
olika domstolar placeras. Men 
just i detta fall finner man att 
det finns goda skäl att placera 
domstolen just i Umeå, bland 
annat stadens läge och goda 
kommunikationer, att man där 
bör kunna rekrytera kompetent 
personal samt att det troligen 
finns tillräckligt med advokater i 
Umeås närområde för att fylla 
behovet av offentliga biträden.

Polisen får bestämma 
mer i brottsutredningar
Regeringen har lämnat en lag-
rådsremiss med förslag om 
ändrade regler om förunder-
sökningsledning och förunder-
sökningsbegränsning. Förslaget 
innebär bland annat att de sär-
skilda reglerna om ledningen av 
förundersökningar när det gäl-
ler ungdomar under 18 år som 
är misstänkta för brott tas bort. 
Därmed kan polismyndigheter-
na leda de förundersökningarna 
i större utsträckning än i dag. 
Polismyndigheterna ska också, 
enligt förslaget, få behörighet 
att besluta om förundersök-
ningsbegränsning i vissa fall. 
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Många kom till förnyade Tällbergsdagar
efter förra årets framgångs-
rika nystart lockade mellersta 
avdelningens studiedagar i år 
fler deltagare än på länge. ett 
hundratal advokater och bi-
trädande jurister kom till täll-
berg den 16–17 september.

Påtagligt många hörde till de yngre 
verksamma i avdelningen. På plats 
fanns också ett antal funktionärer 
från Advokatsamfundets övriga av-
delningar, som deltog i samfundets 
ordförande- och sekreterarkonfe-
rens.

Det var 43:e gången studiedagar-
na genomfördes. Mitt i traditioner-
na hade Mellersta avdelningen sat-
sat på förnyelse: Efter att ha använt 
samma anläggning sedan slutet av 
60-talet hade avdelningen nu bytt 
till ett annat konferenshotell.

Advokat Anders Frigell talade un-

der rubriken ”En modern rättsskan-
dal?” om da Costa-målet, där han är 
ombud för de två läkarna vid deras 
resningsansökningar.

Clarence Crafoord berättade på 
temat rättssäkerhet om stiftelsen 
Centrum för rättvisa, där han är vd. 
Crafoord betecknade centret som 
en ideell och opinionsbildande ju-
ristbyrå, eller ”public interest law 

firm”, som granskar missförhållan-
den, ställer upp som ombud i mål 
och driver debatt.

Advokatsamfundets ställföreträ-
dande chefsjurist Johan Sangborn 
föreläste om penningtvättreglering-
en ur ett advokatperspektiv.

I den sedvanliga landskapstäv-
lingen i boule tog Upplandslaget – 
liksom förra året förstärkt med Jo-

han Sangborn – hem segern efter att 
ha mött Dalarna i finalen.

De deltagare som ville fick vara 
med om en visning av familjen Bör-
jesons stora konstsamling, med 
verk av konstnärer som Picasso, 
Chagall, Max Ernst, Zorn, Carl Lars-
son, Sigrid Hjertén och många fler i 
den specialritade byggnaden Green-
verket. Hans Erik Börjeson, som har 
lagt grunden till samlingen, berät-
tade själv mycket personligt om 
bakgrunden till samlingen, de en-
skilda verken och konstnärerna bak-
om dem, mellan anekdoter ur hans 
eget mångskiftande liv.

Middagen ramades in av under-
hållning i högt tempo. Och naturligt-
vis ledde Svante Linderberg, som 
alla år, sången ”I villande skogen”. 
Efter middagen följde dans till live-
band på inomhuspoolens glastak.

  MA

f
o

t
o

: 
m

a
g

n
u

s
 a

n
d

e
r

s
s

o
n

Anders Frigell. Johan Sangborn.

Snabbavveckling har varit det enkla sättet att avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten på 
1990-talet. Nu förenklar vi ytterligare bland annat genom att antalet handlingar vid överlåtelsen blir
rejält färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert.

Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Snabbavveckling - nu ännu enklare

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
031-17 12 25
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Många kom till förnyade Tällbergsdagar

Ryttarvägen 4. Telefon 08-477 25 00 
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15

www.mercedes-benz-stockholm.se

Smista Allé 42, Kungens Kurva. Telefon 08-410 30 400
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15

www.vehobil.se

Kottbygatan 4. Telefon 08-477 22 00 
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15

www.mercedes-benz-stockholm.se

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass Kombi fr. 4,7 l/100 km, CO2 fr. 124 g/km - GLK 220 CDI fr. 6,1 l/100km, CO2 fr. 158 g/km. 
Miljöklass EU5.Gäller ej bilar registrerade för yrkestrafik. Reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.  
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.  

C 180 Business kombi 
6 vxl manuell

Pris fr. 266.911 kr
Ordinarie pris: 299.900 kr. 
Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet. 
Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.

GLK 220 CDI 4-Matic (fyrhjulsdrift)  
Business 7-stegs Automat

Pris fr. 361.251 kr
Ordinarie pris: 405.900 kr. 
Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet. 
Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.

Alltid med C-Klass Kombi Business, den sportiga designversionen Avantgarde med: Aluminiumpaneler 
• belysningspaket • fönsterkantslister i polerad aluminium • multifunktionsratt i läder • 4,5" display i 
kombiinstrument inkl. växelspak/-väljare i läder • kylargrill med integrerad Mercedes-Benz stjärna • 
lättmetallfälgar 17" i 5-dubbelekerdesign (C 220 CDI har 16" fälgar)• stötfångare och sidoskyddslister 
med kromdekor • klädsel tyg Liverpool/Artico konstläder • Audio 20 med cd-spelare, 5" färgskärm • 
Bluetooth handsfree • adaptivt chassi inkl. selektivt stötdämpningssystem • farthållare • regnsensor 
• färddator • klimatanläggning (2-zoners) och mycket mer.

Alltid med GLK Business, interiört och exteriört sportpaket med: Aluminiumpaneler • interiört 
belysningpaket • komfortmultifunktionsratt i läder • klädsel tyg Seattle/Artico konstläder • 
silverfärgade kombiinstrument • sportpedalsställ i borstad rostfritt stål • växelspak/-väljare i 
läder med krom • bakkjol med kromlister • kylargrill med tre lameller • lättmetallfälgar 19" i 
10-ekerdesign • sidokjolar lackerade i bilens färg • sidoskyddslister i krom • sportchassi med 
20 mm lägre markfrigång • Audio 20 med cd-spelare med 5" färgskärm • Bluetooth handsfree • 
adaptivt chassi med selektivt stötdämpningssystem • farthållare • regnsensor. Och mycket mer 

 

 För dig som är medlem i Advokatsamfundet:

Nya Mercedes-Benz 
till specialpris! 

Bilar finns för omgående leverans
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i oktober öppnade england 
och Wales för externa investe-
rare i advokatbyråerna. först 
ut att ge sig in på advokat-
marknaden blev ett välkänt 
riskkapitalbolag. 

I mitten av oktober meddelade 
den engelska nättidningen The 
Law Gazette att private equity-bo-
laget Palamon Capital Partners 
investerat i den brittiska advokat-
byråkedjan Quality Solicitors. Hur 
mycket Palamon satsat är hem-
ligt, men enligt Law Gazette bru-
kar bolaget som regel satsa mellan 
10 och 80 miljoner euro.

Enligt Craig Holt, vd för Quality 
Solicitors, ska pengarna från Pala-
mon användas för marknadsfö-
ring för att stärka advokatkedjans 
varumärke. Man planerar också 
att satsa på ökad service och ett 
utbildningsprogram till de advo-
katbyråer som ingår i kedjan. 

– Detta kommer att göra våra 
byråer mer lönsamma än mindre 
lokala konkurrenter, och därmed 
konkurrera ut dem, säger Holt till 
Law Gazette.

I samband med investeringen 
rekryterade Quality Solicitors 
också en extern styrelseordföran-
de, Steve Richards, tidigare vd för 
Interflora.

Investeringen och externrekry-

teringen är möjliga på grund av 
de nya reglerna om alternativa 
affärsmodeller (ABS) som trädde i 
kraft den 6 oktober i år. ABS-reg-
lerna utgör en del av den omdis-
kuterade Legal Services Act.

Sveriges advokatsamfund  är 
mycket kritiskt till ABS. Den upp-
fattningen delas av samtliga öv-
riga europeiska länders advokat-
organisationer. UB

Riskkapitalbolag in 
på advokatmarknaden

Michail Chodorkovskij fick inte rättvis rättegång
den ryske affärsmannen Mi-
chail Chodorkovskij och hans 
kompanjon Platon Lebedev fick 
ingen rättvis rättegång. Det är 
slutsatsen i en omfattande rap-
port som den internationella ad-
vokatorganisationen IBA:s insti-
tut för mänskliga rättigheter, 
IBAHRI, har publicerat.

Rapporten riktar allvarlig kritik 
mot åtalet mot Chodorkovskij, ti-
digare vd för oljebolaget Yukos, 
och hans kompanjon. Affärsmän-
nen har i flera rättegångar dömts 
till långa fängelsestraff för att ha 
stulit två tredjedelar av Yukos olje-
produktion och för att ha tvättat 
svarta pengar till ett värde motsva-
rande över 16 miljarder US-dollar.

I rapporten kommer IBAHRI 

fram till att processen mot affärs-
männen inte förmådde få fram de 
klara bevis för stöld och försking-
ring som krävs för en fällande 
dom.

rapporten kritiserar rätte-
gångarna på följande punkter.

•  Åtalen var oprecisa och mot-
sägelsefulla.

•  Åtalen bryter mot artikel 
220(2) i den ryska straffpro-
cesslagen genom att de sak-
nar sidhänvisningar till förun-
dersökningsprotokollet.

•  Åtalen justerades kontinuer-
ligt under processen.

•  Försvar och åklagare hade 
inte samma förutsättningar.

•  De tilltalade häktades och 
hindrades därmed att få juri-
diskt biträde.

•  Protokoll över förhandling-
arna fördes inte på daglig ba-
sis, trots att det krävs enligt 
den ryska straffprocesslagen.

Fem länder mot direktiv 
om rätten till advokat 
Processen för att ta 
fram gemensamma 
EU-regler om rät-
tigheter för brotts-
misstänkta stöter 
nu på patrull. Det är 
fem EU-länder som 
gemensamt ut-
trycker ”allvarliga 
reservationer” mot EU-kommis-
sionens utkast till direktiv om 
rätten till advokat i brottmåls-
processen och om rätten för an-
hållna personer att meddela sig 
med omvärlden.

De fem länderna – Frankrike, 
Belgien, Nederländerna, Stor-
britannien och Irland – anser att 
direktivet kan göra det svårt att 
genomföra effektiva brottsut-
redningar. De hävdar också att 
direktivet går längre än Europa-
domstolens praxis, och att det 
inte tar tillräcklig hänsyn till sta-
ternas olika sätt att garantera 
processuella rättigheter för 
misstänkta. Slutligen önskar 
Frankrike, Belgien, Nederlän-
derna, Storbritannien och Irland 
också att frågan om processu-
ella minimiregler för misstänkta 
ska behandlas samtidigt som 
diskussionerna om rättshjälp.

Rådet för advokatsamfunden 
i EU, CCBE, är mycket oroat 
över de fem ländernas utspel. 
CCBE är mycket positivt till ar-
betet med att skapa gemen-
samma processuella minimireg-
ler.

Greklands advokater 
strejkade
De grekiska advo-
katsamfunden ut-
lyste i oktober en 
landsomfattande sjudagars-
strejk. Strejken varade från den 
13 oktober till den 19 oktober.

En samordningskommitté för 
de grekiska advokatsamfunden 
fattade beslutet om strejk vid 
ett krismöte den 11 oktober se-
dan ett möte med det grekiska 
justitiedepartementets ledning 
hade slutat i ett dödläge.

Advokatstrejken ska ha lett till 
att de grekiska domstolarna fick 
ställa in sin verksamhet. Samti-
digt har åklagare och domare, 
som enligt grekisk lag inte har 
strejkrätt, protesterat mot den 
grekiska regeringen genom att 
arbeta bara ett begränsat antal 
timmar per dag och avgöra bara 
viktiga mål.

Den brittiska advokatmarknaden kan stå inför stora förändringar när nu 
Legal Services Act genomförs. 

Michail Chodorkovskij.
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Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har
en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, 
utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Främst 
för de 
främsta.

Jag står bakom dig.

”Jag leder arbetet kring vår utgivning av litteratur inom affärsjuridik 
och obeståndsrätt. Jag har också huvudansvaret för Crito, vår nya 
tjänst för affärsjuridiska avtal.”

D K, 
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Generalsekreterare Anne Ramberg 
inledde Advokatdagarna med en exposé 
över advokatens roll i samhället förr 
och nu. Hon konstaterade bland annat 
att samfundets grundläggande uppgift, 
att skapa och värna en oberoende och 
välutbildad advokatkår med uppgift 
att garantera hög etik och att stödja 
rättsstaten, är samma idag som för 124 
år sedan. ”Problemet var då bristande 
förtroende. Uppgiften idag är att upp-
rätthålla det mycket höga förtroende 
som advokatkåren välförtjänt åtnjuter” 
sa Anne Ramberg. Läs hela anförandet 
på Anne Rambergs blogg.
Läs mer om flera av seminarierna på 
de följande sidorna. På Advokatsam-
fundets hemsida  under vinjetten 
Advokatdagarna finns fler bilder och 
presentationer från konferensen.
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De första Advokatdagarna hölls i Stockholm den 13-14 oktober. De blev en fullkomlig 
succé med över femhundra deltagare från hela landet som kom för att delta i semina-
rier, knyta kontakter och umgås. Deltagarna var närmast lyriska i sina omdömen över 
Advokatdagarna.

Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg utlovar nya Advokatdagar 
redan nästa år i samband med att Advokatsamfundet firar sitt 125-årsjubileum.

text magnus andersson, ulrika BrandBerg oCh tom knutson foto nixon Johansen CáCeres

Succé
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Avtalslagen 2010 väckte stort intresse
professor Christina ramberg 
menar att det är hög tid att 
sverige får en ny avtalslag. 
men eftersom det dröjer tog 
hon saken i egna händer.

Christina Ramberg inledde med 
att berätta att efter att hon hade ar-
betat fem år på advokatbyrå hade 
hon fått flera insikter. En var att det 
är väldigt svårt att vara praktise-
rande jurist eftersom det är svårt 
att hitta svar på enkla frågor. Hon 
funderade på hur man kan göra li-
vet enklare för praktiserande juris-
ter.

Svaret på hennes funderingar 
blev Avtalslagen 2010. Det är inte 
en lag i ordets egentliga mening, 
men den visar vad som är gällande 
svensk rätt på området. Den är en 
kodifikation av svensk avtalsrätt.

– Syftet har varit att förenkla för 
praktikerna så att det blir billigare 
för klienterna, sa Ramberg som på 
seminariet presenterade de olika 
delarna i Avtalslagen 2010.

avtaLsLagen 2010 är uppställd 
på samma sätt som en lag som an-
tagits. Poängen är att den ger snab-
bare och mer överskådlig ingång 
än vad tjocka läroböcker och dok-
torsavhandlingar ger.

Hon har fått mycket ros för sitt 
radikala grepp. Det ris hon fått har 
framförallt handlat om att hon 
kallat den för lag, vilket retat flera 

jurister. Hon uppmanade semina-
riedeltagarna att lämna bättrings-
förslag.

Christina Ramberg konstatera-
de att det är angeläget att Sverige 
får en ny avtalslag med regler som 
är anpassade till dagens näringsliv. 
Till sin glädje har hon kunnat kon-
statera att det finns en riksdagsmo-
tion från Valter Mutt (MP) om en ny 
avtalslag. n

fokusera på rättsfrågorna och 
argumentera tydligt för din stånd-
punkt för att få prövningstillstånd i 
de högsta domstolarna. det tipset 
gav justitieråden och ordförande-
na i de båda högsta domstolarna, 
marianne Lundius och mats melin, 
till advokaterna. 

Marianne Lundius är 
Högsta domstolens 
första kvinnliga ordfö-
rande. Därtill har hon 
också sin bakgrund i 
advokatbranschen, 
som delägare på den 
anrika advokatbyrån 
Lagerlöf & Leman. Vid 
sitt anförande på Ad-
vokatdagarna berättade hon bland an-
nat att HD i dag har en historiskt sett 
ovanligt stor andel tidigare advokater 
bland ledamöterna. En fjärdedel, fyra av 
sexton justitieråd, har advokatbak-
grund. 

Blandningen av olika bakgrunder och 
kompetenser är en stor tillgång, ansåg 
Marianne Lundius.

– Blandningen av erfarenheter och 
kunskaper skapar dynamiska överlägg-
ningar och rättslig utveckling, sa Lundi-
us, som hoppades att det nya utlysnings-
förfarandet skulle få fler med skiftande 
bakgrunder att söka justitierådstjänster.

Som justitieråd har Marianne Lundius 
och hennes kolleger ansvar för att skapa 
prejudikat inom sina rättsliga fält. Men 
även verksamma advokater kan bidra 
till prejudikatsbildningen, påpekade 
Marianne Lundius.

– Argumentationen inför dispens-
prövningen och när prövningstillstånd 

beviljats är av stort 
värde för prejudika-
tens utformning, sa 
Lundius.

För att ytterligare 
utveckla prejudikats-
bildningen har HD ti-
digare träffat hovrät-
terna, advokater och 
andra aktörer för att få 
deras syn på HDs pre-

judikatbildning. Detta projekt fortsätter 
nu med tre civilrättsliga möten plus ett 
möte med rättsvetenskapsmän, berät-
tade Marianne Lundius. 

efter Lundius taLade mats meLin, 
justitieråd och ordförande i Högsta för-
valtningsdomstolen, HFD, sedan janua-
ri i år. Han gav ett antal tips till advoka-
terna på vilka mål som kan vara aktuella 
för prövning i HFD. För att få till stånd en 
prövning ska det, för det första, finnas 
behov av rättslig vägledning på det aktu-
ella området. För det andra bör målet 
vara ”rent”, så att den rättsfråga som ska 

prövas inte fördunklas av andra frågor. 
Det är också, för det tredje, en fördel om 
målet inte innehåller flera rättsfrågor, 
förklarade Melin. 

Högsta förvaltningsdomstolen, eller 
Regeringsrätten som den hette då, slet i 
många år med stora ärendebalanser. 
Men det har förändrats, berättade Mats 
Melin.

– Numera har vi rimliga balanser och 
hyggliga genomströmningstider, sa han, 
och berättade om den genomgripande 
förändring som gjorts av hur ärenden 
bereds. 

Bland annat ska mål som uppenbart 
inte kan få prövningstillstånd handläg-
gas och avgöras snabbt. Mål omkring 
samma eller närliggande frågor slås ihop 
och handläggs gemensamt. Slutligen har 
domstolen också en del personal som är 
rörlig, och kan rycka in där det bäst be-
hövs.   

Precis som HD är Högsta förvaltnings-
domstolens prejudikatsbildning bero-
ende av skickliga advokater som driver 
rättsfrågor av intresse, konstaterade 
Mats Melin.

– Jag önskar att fler advokater var in-
tresserade av förvaltningsrätt och kunde 
bistå enskilda i dessa ärenden. Det är i 
domstolens intresse, men också av in-
tresse för enskilda, eftersom vi hanterar 
många frågor av avgörande betydelse 
för enskildas välfärd, sa Melin. n

Advokater viktiga för     prejudikatsbildningen
vad tyCker du 
om advokat- 
dagarna?

Åke Fors, advo-
kat, Stockholm:
– Mycket bra! 
Jag är nöjd med 
att det har varit 
en fin blandning 
av olika ämnen 
med duktiga 
föreläsare.

Läs mer

www.avtalslagen2010.se 

Professor 
Christina 
Ramberg.

Mats Melin.

”Blandningen 
av erfarenhe-

ter och kun-
skaper skapar 

dynamiska 
överläggning-
ar och rättslig 

utveckling”
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Rättssäkrare skatteförfarande?
stärker den nya skatteför-
farandelagstiftningen rätts-
säkerheten? advokat börje 
Leidhammar utgick från den 
nya skatteförfarandelag som 
bereds under hösten vid sitt 
seminarium. 

Enligt propositionerna 2010/11: 
165–166 ska ett antal lagar inom 
skatteförfarandet slås samman i 
syfte att skapa enhetligare struk-
tur och terminologi. Ändringarna 
gäller framför allt den direkta be-
skattningen.

Börje Leidhammar påminde 

om att rättssäkerheten på skat-
teområdet förstärktes genom de 
väldiga förändring-
ar i förfarandet som 
1990 års taxeringslag 
innebar. Han konsta-
terade att förslagen 
i propositionerna, 
om de genomförs, 
sammantaget skulle 
innebära ytterligare 
stärkt rättssäkerhet 
på skatteområdet. 
En viktig punkt är att proportiona-
litetsprincipen ska införas på hela 
skatteförfarandeområdet för alla 

förfaranderegler. Det blir en fråga 
för tjänstemannens omdöme att 

överväga vilka åtgär-
der som ska utföras, 
om de är motiverade 
och vilka konsekven-
ser de kan få. De sista 
resterna av lekman-
nainflytande föreslås 
upphöra, utom vid 
fastighetstaxeringen 
– skattebesluten ska 
fullt ut handläggas 

av tjänstemän. Den skattskyldige 
ska inte heller behöva bli handlagd 
av samma skattetjänsteman under 

utredning, beslutsfattande och 
process. Frivillig rättelse blir möj-
lig i fler fall än tidigare.

Men de aktuella förslagen läm-
nar flera frågor obesvarade: De vik-
tiga frågorna om tredjemansrevi-
sion och ”dubbelbestraffning” 
genom skattetillägg och straff för 
skattebrott ska utredas ytterligare 
enligt propositionerna.

Börje Leidhammar trodde gene-
rellt att tredjemansrevision är ett 
nödvändigt kontrollmedel, men 
att den kan göras mer rättssäker 
och förutsebar genom regler om 
vilka och vad som får revideras. n

Advokater viktiga för     prejudikatsbildningen

Börje Leidhammar.

Marianne Lundius hann berätta om aktuella mål av intresse för advokaterna, innan hon hastade tillbaka till domstolen för återställning.
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trots it-revolutionen och pirat-
kopiering. upphovsrätten har en 
framtid så länge medieaktörerna 
respekterar den.

Advokat Peter Danowsky konstaterade 
inledningsvis att upphovsrätten har två 
delar, en som ideell företeelse och en 
som rör pengar. Om inte upphovsrätten 
kläs i ekonomiska termer så är den på sitt 
sätt meningslös, menade han.

– För överblickbar framtid så kommer 
de upphovsrättsliga reglerna att väsent-
ligen vara desamma. Men de upphovs-
rättsliga frågorna och tillämpningssitua-
tionerna är nya, sa Peter Danowsky som 
gjorde en historisk tillbakablick av hur 
upphovsrätten utvecklats och konstate-
rade att det redan på primitiv tid fanns 
upphovsrättsliga tankar. 

nu är vi mitt i en ny förändring, IT-
revolutionen, vars konsekvenser inte 
går att riktigt överblicka men där utma-
ningarna för upphovsrätten är mycket 
stora. Den sanna innebörden av det som 
kommer att följa vet vi inte. 

– För varje dag kommer det nya tek-
niska förutsättningar som utnyttjar upp-

hovsrättsliga prestationer. Vi börjar 
skönja vissa mönster, sa han.

Vem som betalar är en viktig fråga i 
detta sammanhang, konstaterade Da-
nowsky och berättade att medieföreta-
gen slits mellan två trender:

– Samtidigt som allt fler tar del av tid-
ningarnas nyheter och analyser så är allt 
färre beredda att betala för 
dem. Och än så länge har an-
nonseringen på internet inte 
vägt upp för minskningen av 
den tryckta reklamen.

Med den tekniska utveck-
lingen förändras behovet av 
hur upphovsrätten ska reg-
leras. Såväl kollektivavtal, 
anställningsavtal som upp-
dragsavtal påverkas av den 
pågående utvecklingen.

Kollektivavtalen på medieområdet 
kommer att bli mer samordnade än ti-
digare. Betydelsen av de enskildas an-
ställningsavtal ökar med att distribu-
tionsformerna förändras. Är man på 
arbetsgivarsidan vill man ta höjd för att 
verksamheten kan förändras och kan 
komma att inrymma samarbetsformer 
som innebär att man måste förfoga över 

upphovsrätten. Nya bolagsformer kom-
mer att kräva att man kan överlåta upp-
hovsrätten. Anställningsavtalen är gene-
rellt sett för torftiga på det här området.

Med de pågående tekniska föränd-
ringarna med nya aktörer som telekom-
bolagen behövs även nya betalningsmo-
deller. Skivbolagen höll allt för länge fast 

vid cd-skivan, konstaterade 
Peter Danowsky. Ett exempel 
hur man kan fortsätta att dist-
ribuera musik är Spotify. Även 
filmindustrin har brottats med 
liknande problem som skivbo-
lagen. De har satsat på moder-
nare biosalonger och tilläggs-
tjänster.

Peter Danowsky avlutade 
sitt anförande med en fram-
tidsspaning och hur olika aktö-

rer ser på upphovsrätten. Han beskrev 
hur det bland akademikerna har funnits 
en stark tendens att vara på upphovsrät-
tens sida. Men så är det inte längre.

– Det finns en öppning i den akademis-
ka världen för att se annorlunda och fri-
are på behovet av det upphovsrättsliga 
skyddet, sa han.

Politikerna tycker att upphovsrätten 

Bättre domstolsstöd i skiljeförfarandet
hur kan domstolarna bättre 
bistå skiljeförfarandeproces-
sen? det var temat för ett se-
minarium med advokat robin 
oldenstam som moderator.

Advokat Harry Bergman talade om 
hur tingsrätterna kan bistå skiljeför-
faranden i frågor som bevisupptag-
ning, editionsförelägganden och 
verkställighet av säkerhetsåtgär-
der. Systemet enligt skiljeförfaran-
delagen 26 § – att skiljenämnden 
avgör om begärd bevisupptagning 
eller edition är materiellt befogad 
medan tingsrätten bara prövar om 
åtgärden är laglig – kan leda till osä-
kerhet, menade Bergman.

Harry Bergman frågade sig ock-
så om det var realistiskt att föreslå 
att införa möjlighet för skiljenämn-

der att besluta om verkställbara sä-
kerhetsåtgärder. Varför ska skilje-
domen vara verkställbar, men inte 
säkerhetsåtgärder beslutade av 
samma nämnd?

Advokat Bo G. H. Nilsson påpe-
kade att det är värt att reflektera 
över att det tar lång tid för hovrät-
terna att behandla klander mot 
skiljedomar. Den genomsnittliga 

tiden är 31 månader; genomsnitts-
tiden för tvistemål i hovrätterna är 
annars 10 månader.

– Det gör ingenting för att stärka 
Sveriges rykte som skiljedomsna-
tion, sade Nilsson.

Han påminde om Titanmålet 
(RH 2005:1) där hovrätten enligt 
Bo G. H. Nilsson fundamentalt 
missförstod vikten av platsen för 

skiljeförfarandet – det rättade HD 
till i sitt beslut om prövningstill-
stånd (mål Ö 2301-09). När det går 
så fel måste det ligga något bakom, 
sade Nilsson, som menade att HD-
domarna har erfarenhet av inter-
nationella skiljeförfaranden med-
an kännedom om rättsområdet 
tycks saknas i hovrätterna. Han 
önskade bättre kännedom hos do-
marna om internationella rättskäl-
lor och litteratur. Bäst tyckte Bo G. 
H. Nilsson det skulle vara med sam-
ma system som i Schweiz: Där går 
klander mot skiljedomar direkt till 
högsta domstolen.

James Hope, solicitor-advocate, 
hävdade att frågorna om bistånd 
från utländska domstolar är enk-
lare än de kan tyckas. När det gäl-
ler de viktiga delgivningsfrågorna 

Upphovsrätten, pengarna och        framtiden

advokat 
örJan teLeman
föreläste om ford-
ringsförhållanden 
mellan makar och 
sambor.

James Hope, Harry Bergman och Bo G. H. Nilsson.Robin Oldenstam.

”För varje dag 
kommer det 
nya tekniska 

förutsättning-
ar som utnytt-
jar upphovs-

rättsliga 
prestationer”



19Advokaten Nr 8 • 2011

Advokatdagarna

finns, förutom regeln i RB 33:8 om 
delgivning på en utländsk parts 
senast kända adress, flera inter-
nationella konventioner att ta till: 
Haagkonventionen 1965 om del-
givning, EG:s delgivningsförord-
ning 1393/2007 och Köpenhamns-
fördraget om inbördes rättshjälp 
1974. Men det är viktigt att försäkra 
sig om att delgivningen följer lagen 
i skiljeförfarandelandet och delgiv-
ningslandet, genom att ta hjälp av 
advokater på plats där. I målet NJA 
2010 s. 219 kunde en skiljedom inte 
verkställas eftersom den ryska par-
ten hade försökt delge sin svenska 
motpart skiljedomen bara enligt 
ryska föreskrifter, på senast kända 
adress, utan att göra en enkel efter-
forskning av det svenska bolagets 
nya adress.

För bevisupptagning utomlands 
gäller 1974 års Köpenhamnsöver-
enskommelse mellan de nordiska 
länderna. I övrigt är det nödvän-
digt att höra sig för med en advokat 
på plats om vilka nationella regler 
som gäller.

sLutLigen tipsade James Hope 
om ett hemligt vapen: ”Anti-suit in-
junction”, som domstolar i com-
mon law-länder kan utfärda för att 
hindra en part från att inleda eller 
fortsätta en process eller ett skilje-
förfarande i en annan jurisdiktion. 
Anti-suit injunctions är inte tillåtna 
inom EU, men kan användas på an-
dra håll.

– Det är verkligen användbart 
när det gäller tvivelaktiga domsto-
lar, sade James Hope. n

är besvärlig och vill helst hålla den borta 
från valrörelsen. Det får inte bli en po-
litisk fråga, och det leder sannolikt till 
att det inte blir några stora politiska för-
ändringar heller. Tendensen att arbeta 
för en friare syn på det upphovsrättsliga 
skyddet finns (se Piratpartiet). Samtidigt 
är det så att de flesta domar och alla di-
rektiv på området är upphovsrättsvän-
liga. Hos institutionerna är respekten 
fortfarande stor för upphovsrätten.

– Till sist är det så att det är medieaktö-
rerna själva som bestämmer upphovs-
rättens värde. Min bild är att som medie-
aktörerna agerar så är det inte någon 
tvekan om att de identifierar ett starkt be-
hov av fortsatt upphovsrätt som en förut-
sättning för att det ska bli intäkter till 
dem, sa Peter Danowsky och fortsatte:

– Det betyder att så länge medieaktö-
rerna själva respekterar varandras upp-
hovsrätt och skapar affärsmodeller som 
understödjer intäkter som en följd av 
upphovsrätten så är det det som kom-
mer att vara det bestående. n 

vad tyCker du 
om advokat- 
dagarna?

Karin Crafoord, 
advokat, 
Stockholm: 
– Det har varit 
jättebra! Jag är 
väldigt positiv 
till Advokat-
dagarna och 
ser fram emot 
fortsättning! 
Helhetskoncep-
tet som sådant 
är en lyckoträff. 
Det är en bra 
kombination 
med utbild-
ningstillfälle 
samtidigt med 
att man träf-
far kolleger 
inte bara från 
Stockholm utan 
utifrån landet.

Upphovsrätten, pengarna och        framtiden

Advokat Peter Danowsky beskrev 
hur upphovsrätten utvecklats 
och fortsätter att utvecklas i takt 
med nya tekniska landvinningar.

Jörgen oom, legitimerad psykolog, utsågs till årets talare 2010. Han har 
bland annat sysslat med mental träning inom idrotten: ”Våga vara bäst!” är 
ett av hans slagord. I en gemensam föreläsning som uppskattades stort på 
torsdagen talade han om motivation och förändring. ”Man kan inte gnälla 
sig till en go’ stämning!”, sammanfattade göteborgaren Oom sitt budskap.
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Konsten att lyckas med resningsförfarande
under rubriken ”resningsför-
farandet i högsta domstolen 
– hur når man framgång?” dis-
kuterade guntra Åhlund, byrå-
chef vid riksåklagarens kansli, 
och advokaten Johan eriksson 
sina respektive erfarenheter.

Guntra Åhlund, som handlägger 
resningsärenden hos Riksåkla-
garen, konstaterade att resnings - 
ärenden oftast är komplicerade och 
att det är svårt att beviljas resning.

– En slutsats av den restriktiva 
praxisen är att Högsta domstolen 
ställer väldigt höga krav på den nya 
utredningen i förhållande till den 
tidigare framlagda, sa Guntra Åh-
lund som även tipsade om HD:s av-
görande (Ö 2125-09, NJA 2010  
s. 295) som handlar om Billy Butts 
senaste resningsansökan. 

HD har här, enligt henne, på ett 
föredömligt sätt i korta punkter 
angett de allmänna förutsättning-

arna för resning. HD har också på 
ett mycket bra sätt angivit hur man 
ska pröva betydelsen av ”det nya”,  
nya omständigheter eller ny bevis-
ning, i ärendet. HD konstaterar att 
den tidigare framlagda bevisning-
en i domstolen  i princip inte ska 
omvärderas utan värderas och be-
dömas på det sätt som kommer 
till uttryck i domen. Vad resnings-
domstolen ska göra i resningsären-

det är att ställa sig frågan hur den 
nya utredningen skulle ha kunnat 
antas ha inverkat på bedömningen 
i de tidigare delarna. 

Guntra  Åhlund under-
strök att om advokaten 
vänder sig till riksåklaga-
ren med en begäran om 
att förundersökningen 
ska återupptas ska man 
ha klart för sig att det är 
resningsreglerna som 
styr riksåklagaren. Åkla-
garmyndigheten kan 
inte ”fiska” och utreda 
igen vad som har hänt utan endast 
utreda den nya omständigheten 
eller det nya beviset. Sammanfatt-
ningsvis handlar det, enligt henne, 
om att skaffa ett underlag. Göra be-
dömningen: Är nyhetskravet upp-
fyllt? Skulle de nya uppgifterna 
kunna utgöra resningsgrund? 

Advokat Johan Eriksson beskrev 
sin hatkärlek till resningar.

– Det är bland det roligaste man 
kan göra som advokat när man kan 
ringa till klienten och säga att det 

blir en ny rättegång. Se-
dan är det det värsta man 
kan tänka sig när man 
har lagt ner ett ohyggligt 
jobb och då förlora, sa 
han.

Johan uppmanade ad-
vokater att inte åta sig 
uppdrag om resning som 
en följd av att man blivit 
övertalad av klienten om 
att denne är oskyldig. 

Han underströk att det måste fin-
nas nya omständigheter att arbeta 
med. Annars är risken att man ef-
ter hand börjar söka efter skäl till 
resning, och senare skäl för att bli 
av med resningsuppdraget.

– Det är viktigt att ha en metod 
för att göra klart för sin tänkta kli-
ent att man bara kan hjälpa till  om 
det finns nya omständigheter. Det 

Samtyckeslag ingen lösning       

Advokat Johan Eriksson beskrev sin 
hatkärlek till resningar.

”Det är bland 
det roligaste 

man kan göra 
när man kan 

ringa till klien-
ten och säga 

att det blir en 
ny rättegång”
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räcker inte med att en dom är svag. 
Jag tror att man ska undvika upp-
dragen där man letar upp de nya 
omständigheterna, samtidigt kan 
det finnas en fara att klienten gör 
det själv.

Ett tips från Eriksson är att be 
den som vill ha hjälp med resning 
att skriva ner exakt den nya bevis-
ning som är resningsgrunden. Det 
brukar bli väldigt lite kvar, enligt 
honom.

Ett svårt problem med resnings-
förfaranden, som Eriksson sett, är 
att det ofta saknas pengar, och det 
krävs mycket stora insatser för att 
lyckas. Det tar tid att gå igenom för-
undersökning och domen nog-
grant. Sedan måste bevisläget ana-
lyseras och därefter ska den nya 
bevisningen fram. Sedan måste 
man framgångsrikt argumentera 
för sin resningsansökan.

eriksson varnade för att ta 
hjälp av medier för att få framgång. 
Den massmediala bevakningen av 
ett resningsärende har inte varit till 
hjälp i praktiken för hans del. Han 
varnade även för att lämna in dåli-
ga resningsansökningar eftersom 
domstolen riskerar att dränkas i 
merarbete och de dåliga riskerar 
att skymma de som är bra. Dessut-
om kan man göra människor väl-
digt illa när det går dåligt med en 
resningsansökan. n

sexualbrotten har en speciell ställ-
ning inom straffrätten, både prin-
cipiellt och bevismässigt. men att 
lagstifta om krav på uttalat sam-
tycke till sex löser inte problemen, 
ansåg hovrättspresidenten fredrik 
Wersäll och advokaten Claes borg-
ström, som vid sitt seminarium 
resonerade om beviskrav och sam-
tycke vid sexualbrott.

– Sexualbrotten skiljer sig från nästan all 
annan straffrätt. De objektiva handling-
arna är ju i frivillig form både tillåtna och 
önskvärda. Det som gör det brottsligt är 
inställningen hos en av parterna, sa 
Fredrik Wersäll.

Förutom att åklagaren i sexualbrotts-
mål ofta måste föra bevisning om parter-
nas mentala inställning, präglas bevis-
ningen också ofta av brist på synliga 
skador och att det saknas vittnen, svårig-
heter som enligt Fredrik Wersäll påver-
kar rättsväsendets resultat på området. 

Syftet med sexualbrottslagstiftningen 

är att värna parternas 
sexuella inte gritet 
och självbestäm-
mande, konstatera-
de Wersäll och Borg-
ström. Utifrån detta 
kan det tyckas helt 
naturligt att införa 
en samtyckesregel, 
som Sexualbrottsut-
redningen vill göra. Men varken Fredrik 
Wersäll eller Claes Borgström sade sig 
vara anhängare av förslaget.

– Om jag trodde att en samtyckesregel 
skulle minska antalet sexualbrott så vore 
jag den första att föreslå en sådan. Men 
jag tror inte att det fungerar, sa Claes 
Borgström.

i stäLLet kan en samtyCkesregeL 
innebära att fokus hamnar allt mer på 
offrets, oftast kvinnans, beteende och 
huruvida den tilltalade hade anledning 
att tro att det fanns samtycke. Plöts-
ligt kan det bli både relevant och nöd-

vändigt att fråga om 
kvinnans tidigare 
sexuella vanor, ansåg 
Borgström.

– Problemet finns 
redan i dag, men 
med en samtyckes-
regel blir frågorna 
inte längre irrelevan-
ta, eftersom de kan 

innebära att den tilltalade kan värja sig, 
konstaterade Claes Borgström. 

Även Fredrik Wersäll ansåg att en ny 
samtyckesregel kan leda fel, så att målen 
kommer att handla om fel saker.

Vid seminariet diskuterades också be-
viskraven vid sexualbrott utifrån aktu-
ella rättsfall. Enligt Borgström och Wer-
säll har de senaste domarna från HD och 
hovrätter gett vägledning bland annat i 
hur rätten ska göra trovärdighetsbe-
dömningar och vilka beviskrav som ska 
ställas. Det diskuterades också vilka frå-
gor som kan vara relevanta att ställa till 
målsäganden vid en rättegång. n

på sexualbrottens problemSamtyckeslag ingen lösning       

Byråchef Guntra Åhlund.

Claes Borgström och Fredrik Wersäll.

vad tyCker du 
om advokat- 
dagarna?

Peter Frisén, 
advokat, 
Hultsfred: 
– Korta föreläs-
ningar där man 
kan få smakprov 
på olika ämnen 
har varit väldigt 
bra. Seminariet 
om beviskrav 
och samtycke 
vid sexualbrott 
var jag särskilt 
nöjd med.

pÅ torsdagen
hölls en uppskat-
tad bankett med 
underhållning av 
Cotton Club.
Till vänster Tomas 
Lindholm, tidigare 
ordförande för 
Finlands Advokat-
förbund tillsam-
mans med Anne 
Ramberg.
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– vi är väldigt provinsiella i sverige!
det tog justitierådet stefan 

Lindskog som startpunkt för sitt 
seminarium om europakonventio-
nen och hur den har integrerats i 
svensk rätt genom högsta domsto-
lens praxis.

Han fortsatte med att konstatera att vi är 
oerhört nordistiska i Sverige – men där 
tar det internationella inflytandet slut.

Det provinsiella synsättet har enligt 
Stefan Lindskog haft betydelse också för 
hur vi ser på det europeiska systemet: 
Europakonventionen är inget vi har tagit 
till oss på ett positivt sätt, utan något som 
har påtvingats oss. Varför ratificerade 
Sverige konventionen? Stefan Lindskog 
trodde svaret var klart: 

– Det var ett uttryck för solidaritet 
med de stackare som fanns i andra län-
der och hade problem med sina fri- och 
rättigheter. Att vi själva skulle behöva un-
derkasta oss konventionen var en full-
ständigt främmande tanke, menade 
Lindskog.

För att utvärdera vad Europakonven-
tionen betyder i HD har Stefan Lindskog 
gått igenom alla rättsfall från de senaste 
tio åren och undersökt hur ofta konven-
tionen uttryckligen åberopas. Han fann 
att det förekommer i ungefär fem fall om 
året, med en svagt ökande tendens.

Europakonventionen beaktas i hög 
grad i utlämningsärenden. Där fattar re-
geringen beslut om utlämning, men HD 
prövar om det finns hinder mot utläm-
ning bland annat utifrån om den stat 
som begär utlämning uppfyl-
ler Europakonventionens kri-
terier. Konventionens arti-
kel 6 om rätten till en rättvis 
rättegång har förekommit i ett 
antal mål om rätten till munt-
lig förhandling. Senare har ar-
tikeln varit aktuell i frågor om 
långsam handläggning. Några 
viktiga fall om skyddet för den 
personliga integriteten finns, 
men däremot inte mycket om 
skydd för egendom.

Stefan Lindskog hävdade att vi i Sve-
rige har sett Europakonventionen som 
en skranka, som en gräns för vad man får 
göra. Det innebär ett slags tvåspårssys-
tem: Först tillämpar vi det svenska syste-
met, därefter stämmer vi av om det är 
tillåtet enligt det europeiska systemet.

Han nämnde fallet med pastor Åke 
Green (NJA 2005 s. 805) som exempel. 
Där kom HD fram till att pastorn egentli-
gen skulle dömas för hets mot folkgrupp 

enligt svensk rätt, men gjorde sedan 
prognosen att Sverige nog skulle fällas i 
Europadomstolen i den frågan. HD såg 
inte Europakonventionen som ett stöd 
för sitt ställningstagande, utan som ett 

hinder i vägen.
– HD fjärmade sig väldigt 

långt från Europakonventio-
nen, konstaterade Stefan 
Lindskog.

I senare fall har HD tillämpat 
norminnehållet i konventio-
nen mer direkt, till exempel i 
fallet NJA 2007 s. 805.

Lindskog förde också reso-
nemang om tillåtligheten av 
dubbla förfaranden och dub-

bel straffbarhet och om Europakon-
ventionens tillämpning på horisontella 
förhållanden, det vill säga mellan en-
skilda.

Stefan Lindskog trodde att utveckling-
en kommer att leda till att vi i Sverige inte 
ser konventionen som en spärregel som 
sätter gränser för vad lagstiftaren får 
göra, utan tar till oss konventionens vär-
deringar och låter dem bli en del av den 
deontologiska ryggraden i det svenska 
rättssystemet. n

Europakonventionen
i Högsta domstolen

deLtagarna var i alla åldrar och kom från hela Sverige.

”Att vi själva 
skulle behöva 

underkasta 
oss konventio-

nen var en 
fullständigt 
främmande 

tanke”

Stefan Lindskog.

advokat- 
dagarna 
i de soCiaLa 
medierna

Advokatda-
garna gick att 
följa på twitter 
under #advo-
katdagarna 
där deltagarna 
flitigt kom-
menterade från 
konferensen. 
Anne Ramberg 
bloggade även 
under Advokat-
dagarna.
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sveriges regering kommer att 
fortsätta driva på eu-arbetet för 
gemensamma processuella mini-
miregler. det förklarade beatrice 
ask, som kort gästade advokatda-
garna. några besked om timkost-
nadsnormen ville hon dock inte ge.

Justitieminister Beatrice Ask kom has-
tande till Advokatdagarna direkt från en 
interpellationsdebatt i riksdagen. Väl på 
plats fick hon bland annat svara på jour-
nalisten Lars Adaktussons frågor om 
Stockholmsprogrammet, EU:s femåri-
ga program för området frihet, säkerhet 
och rättvisa. 

Enligt Beatrice Ask har programmet 
hittills fungerat bra. Hon lyfte särskilt 
fram arbetet för processuella minimi-
rättigheter för brottsmisstänkta. Rätten 
till tolk och översättning är redan fast-
slagen, och nu bereds kommissionens 
förslag om rätten till information och till 
advokat. Förslaget har mött motstånd 
från några länder. Beatrice Ask beskrev 

diplomatiskt invändningarna som ”in-
tressanta”, men lovade att Sverige ska 
fortsätta driva på för ett gemensamt rät-
tighetssystem inom EU.

– Någon måste stå upp för enskildas 
rättigheter. Visst blir det dyrt, 
men det är nödvändigt, sa 
hon. 

Lars Adaktusson ville också 
ha besked om i fall justitiemi-
nistern planerade några för-
ändringar av timkostnadsnor-
men, som styr ersättningen 
till advokater med offentliga 
uppdrag som försvarare, målsägande-
biträde och offentligt biträde. Adaktus-
son pekade på att dagens system, enligt 
Advokatsamfundets beräkningar, gör 
advokaten till rättssalens sämst betalde 
aktör, och att det riskerar att leda till en 
framtida brist på advokater som åtar sig 
att företräda enskilda personer. Beatrice 
Ask delade inte den oron, men sade sig 
ha förståelse för att advokaterna vill ha 
ordentligt betalt för sina insatser. Några 

förändringar var hon dock inte beredd 
att utlova.

– Det finns kritik mot systemet, därför 
har vi lagt ett uppdrag på Statskontoret 
att utreda och genomlysa det. Om vi ska 

förändra systemet behöver vi 
ha ett gediget underlag, inte 
minst för att kunna förhandla 
med Anders Borg om budge-
ten, sa Ask.

Lars Adaktusson frågade 
slutligen justitieministern om 
hon var oroad över den för-
skjutning som tycks ha skett i 

hur medierna hanterar misstänkta per-
soner, bland annat genom att man allt 
oftare publicerar namn. ”Mycket”, sva-
rade Beatrice Ask. 

– Vi har fått moderna häxprocesser på 
nätet där man åtalar, vittnar, dömer och 
straffar. Rättsväsendet hänger inte med, 
och det är allvarligt, sa Beatrice Ask, som 
såg det som en viktig pedagogisk uppgift 
att  förklara för allmänheten att man inte 
är skyldig bara för att man är misstänkt. n

elisabet fura, svensk domare i eu-
ropadomstolen i strasbourg, fick 
inleda den andra av advokatdagar-
na. i ett samtal med journalisten 
Lars adaktusson berättade hon om 
europadomstolens arbete och hur 
hon ser på sin roll i domstolen. 

Domarna i Europadomstolen nomine-
ras av sina respektive länders regering-
ar. Men hur tänkte Elisabet Fura när hon 
tackade ja till posten, frågade Adaktus-
son.

– Jag resonerade så att styrkan i Euro-
padomstolen ligger i dess sammansätt-
ning. Det är den som ger dynamik i dö-
mandet, sa Fura. 

Elisabet Fura är inte den enda tidigare 
advokaten i Europadomstolen. Däre-

mot är hon ensam om att ha en affärsju-
ridisk inriktning, något som gett henne 
ett rykte om att vara den enda i domsto-
len som kan räkna, berättade Fura.

Europadomstolen hanterar anmäl-
ningar från 47 olika länder, med skiftande 
rättskultur och olika demokratiska tradi-
tioner. Hur är det egentligen att döma i en 
sådan domstol, undrade Adaktusson.

– Det är en stor utmaning och efter åtta 
år i domstolen är jag fortfarande väldigt 
ödmjuk inför den uppgiften. Det är ju 
väldigt lätt att säga som svensk, islänning 
eller fransman att ”vad gör Ukraina i 
domstolen?” Kan man kalla Ukraina en 
rättsstat? Det kanske man inte kan, men 
nu har politikerna bestämt att Ukraina 
ska vara med, och då får vi ta hand om de 
här frågorna, sa Elisabet Fura. 

Inga löften om 
timkostnadsnormen

Domare i gränslandet mellan          politik och juridik

Domaren i Europa domstolen, 
Elisabet Fura, talade öppenhjärtigt 
om domstolens roll och problem.

vad tyCker du 
om advokat- 
dagarna?

Helena Erfors, 
advokat, 
Huddinge: 
– Jag tycker 
det har varit 
ett otroligt fint 
arrangemang! 
Framför allt 
därför att man 
har haft möjlig-
het att träffa 
advokater från 
övriga landet. 
Fantastiskt bra 
föreläsningar!

”Om vi ska för-
ändra syste-
met behöver 
vi ha ett gedi-
get underlag”
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Europadomstolens roll som yttersta 
garant för mänskliga rättigheter innebär 
att domstolen alltid rör sig i gränslandet 
mellan juridik och politik. Elisabet Fura 
gav några exempel på mål som är särskilt 
politiskt laddade, bland annat en anmä-
lan från ett italienskt medieföretag som i 
ett medielandskap helt dominerat av Sil-
vio Berlusconi inte fått frekvenser för att 
sända.

men trots den politiska kontexten var 
Elisabet Fura tydlig om sin och de andra 
domarnas roll.

– Vi ska inte låta politiken styra juridi-
ken. Det är inte alltid lätt att dra gränsen, 
men vi måste sätta på juristhatten och 
döma enligt konventionen, fastslog hon. 

De flesta anmälningarna riktas i dag 

mot länder som Ryssland, Ukraina och 
Turkiet. Elisabet Fura uttryckte, med 
diplomatisk försiktighet, att det inte är 
så ”sunt” att ha så många anmälningar 
som Ukraina, och att alla vet att landet 
har stora problem. Samtidigt såg hon 
också oroande tendenser i en del gamla, 
stabila demokratier. I Storbritannien 
har till exempel allt fler röster hörts pro-
testera mot att ”46 domare som inte är 
britter” ska ha inflytande på hur de 
mänskliga rättigheterna tillämpas i hem-
landet.

– Det passar politikerna att ha en ag-
gressiv ton mot domstolen, konstatera-
de Elisabet Fura.

I dag ligger 162 000 mål på hög i Euro-
padomstolen. De enorma balanserna 
har på senare år lett till krav på reformer 

av domstolen. Flera förändringar är re-
dan genomförda, men de antas inte på 
långa vägar räcka. 

95 procent av klagomålen till Europa-
domstolen prövas aldrig i sak, för att de 
saknar grund eller för att den klagande 
inte har uttömt de inhemska rättsmed-
len. Elisabet Fura ansåg själv att det är 
alltför lätt att göra en anmälan till dom-
stolen i dag, vilket leder till många ogrun-
dade och felaktiga anmälningar. 

– Det är lättare att klaga till Europa-
domstolen än att stämma i Stockholms 
tingsrätt. Jag är övertygad om att det inte 
är någon bra ordning, sa Fura, som i näs-
ta andetag konstaterade att det är poli-
tiskt svårt att få gehör för krav på avgifter, 
advokattvång eller andra åtgärder för 
att höja nivån.n

Domare i gränslandet mellan          politik och juridik

Justitieminister Beatrice Ask fick bland annat svara på frågor om Stockholmsprogrammet och timkostnadsnormen. Lars Adaktusson intervjuade.

pÅ seminariet
om asylrätt disku-
terades problem 
och lösningar 
på området och 
situationen för Eu-
ropadomstolen.



26 Advokaten Nr 8 • 2011

Advokatdagarna

finländska advokaten gisela knuts 
var moderator vid seminariet som 
handlade om ifall domstolsproces-
sen borde hämta inspiration från 
bästa praxis inom skiljedomsrät-
ten.

Den schweiziska advokaten Mariella 
Orelli menade att bästa praxis inom skil-
jedomsrätten inte bara är en marknads-
föringsslogan utan verkligen finns – och 
det kan visas empiriskt. Skiljeförfaran-
det har vunnit sådan spridning därför 

att det är en flexibel process som anpas-
sas från fall till fall. Bästa-praxis-regler 
gör skiljeförfarandet mindre flexibelt, 
men mer förutsebart. Utmaningen är 
att förena flexibilitet och förutsebarhet. 
Några områden där bästa praxis har 
genomförts för att skapa större förut-
sebarhet är edition, muntlig respektive 
skriftlig bevisupptagning och tillåtlig-
heten av vittnesattester. Principen om 
inga överraskningar bör vara grunden 
för bästa praxis i skiljeförfarande, sam-
manfattade Mariella Orelli.

Patrik Schöldström, hovrättsråd i 
Svea hovrätt och tidigare advokat, tyckte 
att ett problem i Sverige är att de flesta 
domare sällan kommer i kontakt med 
kommersiella tvister. Han föreslog att 
man antingen skulle sätta upp särskilda 
handelsdomstolar eller skulle skapa spe-
cialisering inom de befintliga domstolar-
na. Patrik Schöldström menade att nå-
got hände för 10–15 år sedan:

– Fram till dess tävlade domstolarna 
med skiljenämnderna om de stora kom-
mersiella målen för att bidra till rättsut-

det krävs både flexibilitet och 
pedagogisk förmåga av den 
advokat som ska företräda 
barn som utsatts för eller 
misstänks för brott. men en 
bra företrädare som utses 
tidigt i utredningen kan vara 
till stor hjälp – både för barnet 
och för utredningens resultat. 

Att företräda barn i brottsutred-
ningar är speciellt och mycket an-

svarsfullt. Det framgick tydligt av 
seminariet Att företräda barn. Fö-
reläsare var Marianne Ny, överåk-
lagare vid Åklagarmyndighetens 
utvecklingscentrum i Göteborg 
och advokat Lena Feuk som har 
lång erfarenhet av att företräda 
barn. Lena Feuk var också med 
och grundade Bris, Barnens rätt i 
samhället.

En extra ansvarsfull roll är det 
att vara särskild företrädare för 

barn. Den särskilde företrädaren 
går in som barnets representant i 
brottmål när barnet misstänks ha 
utsatts för brott, och ingen av för-
äldrarna kan föra barnets talan på 
grund av intressekonflikter. För-
ordnandet som särskild företräda-
re innebär att man övertar föräld-
rarnas roll i förundersökningen, 
förklarade Lena Feuk. Hon påpe-
kade att den särskilde företräda-
ren ska förordnas tidigt i förunder-

sökningen, för att kunna bevaka 
barnets intressen och för att ge bäs-
ta möjliga utredning. Och Marian-
ne Ny höll helt med. 

– Det är en framgångsfaktor i ut-
redningen att en särskild företrä-
dare förordnas tidigt, sa hon.

Om någon av föräldrarna kan 
föra barnets talan ska ändå ett 
måls ägandebiträde förordnas vid 
sidan av föräldern, underströk Ma-
rianne Ny. Lena Feuk konstaterade 

pÅ det inter-
nationeLLa
seminariet Ethics 
in Arbitration del-
tog advokater från 
andra nordiska 
länder.

Ett stort ansvar att företräda barn

vad tyCker du 
om advokat- 
dagarna?

Jonas Holm-
stedt, advokat, 
Helsingborg: 
– Jag tycker det 
har varit mycket 
bra! Det har va-
rit utvecklande 
och inspire-
rande inom alla 
rättsområden, 
och man träffar 
många kolleger 
från olika delar 
av advokatverk-
samheten. Jag 
har försökt gå 
på seminarier 
inom flera olika 
områden, även 
om jag inte job-
bar med dem.

Gisela Knuts ledde seminariet om bästa praxis inom skiljedomsrätten med Mariella Orelli och Patrik Schöldström. 

Så kan domstolarna ta intryck av       skiljedomsrätten
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rätten till domstolsprövning är 
i dag självklar i sverige. trots det 
finns det fortfarande en mängd 
beslut och avgöranden inom för-
valtningsrätten som är svåra eller 
omöjliga att överklaga. det konsta-
terade professor Wiweka Warnling-
nerep, som bland annat liknade den 
svenska förvaltningsrätten vid ett 
lapptäcke av olika principer.

Förvaltningsrättens normativa snårskog 
och mängder av olika undantags- och 
specialregler för överklagande borde 
kunna ge mycket att göra för advokater, 
ansåg Wiweka Warnling-Nerep, profes-
sor i förvaltningsrätt. Samtidigt visade 
hennes seminarium om förvaltningsrätt 
med advokatperspektiv att det är nöd-
vändigt att vara mycket väl påläst för att 
ha framgång. 

– Advokater får vara beredda på att 
upplysa domstolen om vad som gäller, 
sa Warnling-Nerep. 

Vid seminariet förklarade professor 
Wiweka Warnling-Nerep pedagogiskt 
vilka olika redskap advokater och enskil-
da har att spela med och måste behärska 
för att nå framgång i förvaltningsrättsli-
ga ärenden. Hon riktade också kritik 
mot bristen på helhetssyn i förvaltnings-
rätten, där lagstiftaren har en tendens 
att ändra lagar och författningar en i ta-
get när det blir akuta problem. 

– Man pusslar lite här och där. Resulta-
tet blir ett lapptäcke av diverse reformer 
och praxis, med en inbyggd bräcklighet, 
sa Wiweka Warnling-Nerep. n

dock att det ganska sällan sker, nå-
got som seminariedeltagarna ock-
så upplevt. 

Oavsett om en advokat fungerar 
som särskild företrädare, målsä-
gandebiträde, offentligt biträde 
exempelvis vid ett LVU-mål eller 
som försvarare ställer uppdraget 
särskilda krav. Det kan till exempel 
ta tid att vinna barnets förtroende. 
Lena Feuk har upplevt att ett barn, 
rent bokstavligt, låser in sig i bad-

rummet och vägrar komma ut när 
det ska hållas förhör.

– Det beror förstås på att tilliten 
till vuxna är skadad och måste byg-
gas upp igen, sa Feuk.

Det är också nödvändigt att sam-
verka med alla inblandade parter i 
utredningen. Och de kan vara 
många – förutom polis och åklaga-
re också vårdnadshavare, skol- och 
dagispersonal och andra vuxna 
kring barnet. n

vecklingen och stimulera domarna. Men 
sedan dog det bara, sade Patrik Schöld-
ström.

Enligt Patrik Schöldström känner de 
flesta svenska domare inte till begreppet 
bästa praxis. Om det blev mera känt 
skulle domarna godta bästa praxis som 
ett branschverktyg, trodde han. Patrik 
Schöldström bedömde att det till och 
med skulle vara möjligt att tillåta skrift-
liga vittnesattester inom ramen för den 
befintliga svenska processrätten.

Ett område där domstolarna kan ta in-

tryck av skiljedomsrätten är målhante-
ringen. Patrik Schöldström tyckte att en 
fördel med skiljeförfarande är att man 
har att göra med en och samma skilje-
man under hela processen. Det vore bra 
om en domare knöts till varje mål i dom-
stol från början till slut. Mariella Orelli 
trodde att man kunde vinna på att ge 
parterna inflytande över planeringen av 
domstolsprocessen.

– Parterna känner till målet bättre än 
domstolen, åtminstone på ett tidigt sta-
dium, sade hon. n

Advokat Lena Feuk och överåklagare Marianne Ny berättade om sina erfa-
renheter av att arbeta med barn i förundersökningar. 

Professor Wiweka 
Warnling-Nerep 
beskrev den 
svenska förvalt-
ningsrättens 
regler för över-
klagande som en 
normativ djungel

Så kan domstolarna ta intryck av       skiljedomsrätten

Förvaltningsrätten 
en normativ djungel

”Advokater får 
vara beredda 
på att upplysa 
domstolen 
om vad som 
gäller”
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hur skyddas privatlivet bäst från 
övertramp från medier? av en 
stark pressetik och yrkesetik eller 
lag? Åsikterna går isär.

Under rubriken ”Yttrandefrihet och 
tryckfrihet: rätten till min bild – olovlig 
fotografering” diskuterade justitierådet 
Göran Lambertz med Aftonbladets chef-

redaktör Jan Helin gränsdragningen för 
privatlivets skydd.

Bakgrunden till diskussionen är att i 
promemorian Ds 2011:1 föreslås straff för 
olovlig fotografering. Yttrandefrihets-
kommittén ska även överväga bättre 
skydd för privatlivet. Men är det en god 
utveckling? Eller skadas yttrandefrihe-
ten och redan pressade tidningar?

Yttrandefrihet och privatliv i Sverige 
fungerar i allt väsentligt bra, enligt Jan 
Helin, via pressetik och tryckfrihetsför-
ordning.

– Ansvariga utgivare kränker inte 
människors privatliv som regel utom 
i yttersta undantagsfall och då blir det 
som sig bör ett väldigt liv, sa Helin som 
menade att visserligen går svenska me-
dier ibland för långt i sin nyhetsjakt men 
dagens system med yrkesetik och själv-
reglering är en bättre väg än att lagstifta 
på området.

Helin gav exempel från bland annat 
England där hård lagstiftning och mjuk 
pressetik skapat en 
hänsynslös press. 
Enligt Helin skyd-
das privatlivets 
helgd bäst av en 
stark pressetik och 
yrkesetik, inte lag.

– Frågan om hur 
medierna bör bete 
sig handlar om etik. Inte juridik. Yrkes-
etiken bör diskuteras mer, sa Helin.

– Jag har förståelse för dina synpunk-
ter men ett visst skydd i lagtext väger be-
tydligt tyngre än dina argument för att 
inte göra någonting, sa Göran Lambertz 
som konstaterade att olovlig fotografe-
ring handlar, utifrån ett lagstiftningsper-
spektiv, om det i lag bör införas en be-

den överstatliga kompetensen 
på straffrättens område blir allt 
vidare. sedan Lissabonfördraget 
trädde i kraft 2009 samordnas 
straffrätten i eu genom direktiv, 
som antas med kvalificerad majo-
ritet och är bindande för medlems-
staterna.

Vid seminariet Gränsöverskridande 
brottsbekämpning inom EU gav Stefan 
Johansson, rättschef i Justitiedeparte-
mentet, en ingående översikt över ut-
vecklingen inom EU de senaste 20 åren. 

Advokat Thomas Olsson talade om sin 
erfarenhet av EU:s straffrätt, som har bli-

vit viktigare för försvararen under de se-
naste tio åren. När det gäller den natio-
nella straffrätten stöter man allt oftare 
på EU-rätten i praktisk tillämpning.

Thomas Olsson var mycket kritisk till 
hur straffrättssamarbetet har använts 
framför allt när det gäller terroristlag-
stiftningen. Som exempel nämnde han 
de sanktioner efter 11 september-hän-
delserna som beslutas av FN:s säkerhets-
råd genom initiativ från USA, och som 
innebär att personers tillgångar direkt 
blir frysta i alla EU:s medlemsländer.

– Man upphäver rättsstatens idé ge-
nom systemet. Den verkställande mak-
ten, USA:s regering, kan frånta en per-

Hur ska privatlivet     skyddas?

Justitierådet Göran Lambertz, sidan till höger, diskuterade med Aftonbladets chefredaktör Jan Helin gräns-
dragningen för privatlivets skydd.

Brottsbekämpning i EU – effektivitet mot rättssäkerhet?

Stefan 
Johansson.

”Frågan om 
hur medierna 
bör bete sig 
handlar om 
etik”
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son alla tillgångar genom att sätta upp 
den på en lista. Och det finns ingen möj-
lighet att gå till domstol. Reglerna upp-
hävde gränsen mellan lagstiftande, 
verkställande och dömande makt och 
lade all makt hos USA:s regering, sade 
Thomas Olsson.

Enligt Thomas Olsson konstaterade 
Lagrådet att sanktionerna uppenbart 
stred mot svensk grundlag och mot Eu-
ropakonventionens garantier för rätten 
att försvara sig och att få en rättvis rätte-
gång. Därför lyckades inte försöket att 
genomföra sanktionerna på nationell 
nivå. I stället antogs de på EU-nivå.

Thomas Olsson betecknade hela EU:s 

terroristlagstiftning som en hafsverk. 
Han hävdade att många av de straffrätts-
liga direktiven i EU aldrig kunde ha blivit 
lag i Sverige på grund av bristen på förar-
beten och remissförfarande.

Thomas Olsson talade också om blan-
kettstraffbuden i EU-lagstiftningen, som 
föreskriver straff vid brott mot andra EU-
bestämmelser. Ofta är de inte begränsa-
de till gällande rätt – tillsammans med 
den oöverskådliga mängden författning-
ar och föränderligheten i EU-rätten inne-
bär det att det är svårt att förutse och 
överblicka det straffbara området, ex-
empelvis när det gäller de viktiga områ-
dena skattebrott och tullbrott. n

stämmelse för att förbjuda ett visst slags 
fotografering och kanske andra integri-
tetskränkningar också. 

Lambertz framförde två huvudsakli-
ga argument för att det behövs lagstift-
ning på området. Det första är att det 
fordras av Sverige enligt Europakonven-
tionen (för mänskliga rättigheter) att pri-
vatlivet skyddas bättre än i dag. 

Det andra argumentet är att det finns 
exempel på fotografering som utan tvi-
vel bör vara förbjudet, enligt honom. 
Till exempel fotografering i lönndom 
av sexuell samvaro och spridning av 
dessa bilder. Fotografering av toalettbe-
sök. Närgångna bilder på stora person-
liga tragedier, som till exempel bilder på 
barn som mördats.

– Den kniviga frågan är var gränsen ska 
dras, sa Lambertz som tycker att grän-
sen ska dras så att den inte hindrar foto-
grafers normala yrkesutövning men så 
att den allra mest integritetskänsliga fo-
tograferingen förbjuds, och utan att det 
skapas några stora förutsebarhetspro-
blem. 

Lambertz berättade att Yttrande-
frihetskommittén har i uppdrag att över-
väga en generell integritetsskyddsregel 
som inte bara handlar om olovlig foto-
grafering. Man har laborerat med en rad 
olika varianter utan att ännu ha fastnat 
för någon slutlig uppfattning. n

Hur ska privatlivet     skyddas?

Thomas 
Olsson.
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martin borgeke diskuterade prin-
ciper inom straffrätten och berät-
tade om intressanta nyheter från 
hd:s praxis.

Justitierådet Martin Borgeke inledde sitt 
seminarium med att förklara att han 
tyckte att det är viktigt att rättsväsendets 
aktörer talar med och tar intryck av var-
andra. Därför ville han presentera och 
diskutera några aktuella frågor inom 
straffrätten.

Hur skapar vi en enhetlig rättstillämp-
ning? Martin Borgeke nämnde en rad 
faktorer och aktörer som kan bidra till 
enhetlighet.

En god lagstiftning, med goda lagtex-
ter och goda motiv, är en viktig förutsätt-
ning. Martin Borgeke har föreslagit att 
man skulle ”provköra” ny lagstiftning 
genom att låta kloka personer prova de 
nya lagarna på gamla avgöranden. Han 
jämförde med bilar:

– Det skulle vara rena självmordet att 
inte provköra nya modeller.

Högsta domstolen har begränsade re-
surser och avger ett 30-tal straffrättspre-
judikat varje år. Man kan inte räkna med 

att HD täcker upp alla områden inom 
straffrätten. När det gäller hovrätterna 
finns det olika uppfattningar: Ska de 
vara en ”halv prejudikatinstans”, ska de 
gå in för att rätta fel eller ska de försöka 
hålla ihop rättstillämpningen i domsa-
gan? Numera anses det att hovrätterna 
ska  ägna sig åt överprövning, inte om-
prövning. Martin Borgeke påminde om 
att det inte görs någon kvalitetsvärde-
ring av vilka avgöranden som refereras i 
Rättsfall från hovrätterna.

en annan frÅga är hur praxissam-
manställningar och strafftabeller ska an-
vändas. Flera advokater bland deltagar-
na tyckte att det var viktigt för 
förutsebarheten i brottmålen att veta vil-
ka sammanställningar som finns och an-
vänds i domstolarna.

Martin Borgeke talade om HD:s ”mefe-
drondom” från den 16 juni i år (NJA 2011 
s. 357) och vad som skulle hända med 
straffmätningen vid narkotikabrott i fort-
sättningen. Sedan narkotikastrafflagen 
kom till 1968 har straffmätningen fokuse-
rat på sort och mängd av substanserna. 
Men i mefedrondomen uttalar HD att art 

och mängd fyller en begränsad funktion 
för straffmätningen när det gäller större 
mängder narkotika – där bör andra och 
viktigare faktorer beaktas. Däremot kan 
tabeller vara ett värdefullt hjälpmedel 

professor mårten schultz me-
nar att de sociala medierna 
påverkar juridiken, domstolen 
och samhället. både på gott 
och ont.

Professor Mårten Schultz presen-
terade sociala medier från grun-
den och förklarade på ett pedago-
giskt sätt facebook, twitter, wiki, 
blogg, twingly och hashtags. Sär-
skilt visade han på hur sociala me-
dier kan användas av advokater för 
att kommunicera, inhämta infor-
mation, bygga varumärke och till 
och med hitta nya klienter.

– De sociala medierna påverkar 
och utmanar juridiken. De påver-
kar den juridiska processen. De på-
verkar jurister. De påverkar vår syn 
på regelverket, på vårt behov av 

nya regler. Det är en utmaning på 
många olika plan. De innebär en 
utmaning för den svenska jurist-
kulturen och rättskulturen, sa 
Schultz och gav sedan flera exem-
pel på detta.  

Inför uppmärk-
sammade rätte-
gångar uppstår 
ofta drev, tissel på 
twitter, eller för-
tal i bloggosfären. 
Näthatet sprider 
sig snabbt på 
kommentarsfäl-
ten på både stora 
och små nättidningar.

– De flesta jurister har väl numer 
kommit i kontakt med den emi-
nenta publikationen ”Realtid.se” 
som kanske inte riktigt når upp till 

de publicistiska standarder som vi 
är vana vid i svensk presshistoria, 
sa Mårten Schultz med tydlig ironi 
och fortsatte:

– Realtid har ju dessutom intres-
serat sig särskilt 
för juridik och ju-
rister. Läser ni 
kommentarsfäl-
ten under de se-
naste nyheterna, 
om när Vinge bi-
trädde i en före-
tagsöverlåtelse el-
ler någonting 
sånt, då kan man 

bli mörkrädd när man ser vilka 
kommentarer som kan dyka upp.

Enligt Schultz kan de uppiskade 
stämningarna i de sociala medier-
na inklusive kommentarsfälten 

leda till en påverkan av aktörerna 
inom en process. Pirate bay-rätte-
gången är ett exempel som upp-
märksammades stort i de sociala 
medierna.

– De sociala medierna spelar en 
roll och har en betydelse för juridi-
ken, för domstolen och för samhäl-
let. Tingsrättsförhandlingen (i Pi-
rate bay-målet) uppfattades av 
unga som för hård och ledde till att 
Piratpartiet fick framgång i valet till 
Europaparlamentet, enligt vissa 
forskare, sa Schultz.

– Makten att göra livet surt för 
någon ökar radikalt med de so-
ciala medierna. Nu kan vem som 
helst ge igen anonymt på domsto-
len, på domare, ombud eller åkla-
gare. Det i sin tur påverkar arbets-
klimatet.

vad tyCker du 
om advokat- 
dagarna?

Tuula Talla-
vaara, advokat, 
och Martina 
Engström, 
biträdande 
jurist, båda 
Stockholm: 
– Det är jättero-
ligt – jätteintres-
santa semina-
rier och kul att 
få träffa alla!

De sociala medierna påverkar och utmanar

Professor Mårten Schultz.

Ny straffrättspraxis     från HD

Justitierådet Martin Borgeke.
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för straffmätningen när det rör sig om 
mindre mängder narkotika.

Borgeke berättade att det kommer åt-
skilliga domar från HD på området un-
der det närmaste året. Två domar med-

delas inom kort, och HD har beviljat 
prövningstillstånd i ytterligare mål. Mar-
tin Borgeke hoppades att prejudikaten 
leder till att praxis sätter sig och kan bi-
dra till en gemensam syn på straffmät-
ningen i målen i hovrätter och tingsrät-
ter. En ny upplaga av standardverket 
Studier i påföljdspraxis, som redovisar 
praxisutvecklingen, kommer ut nästa 
höst.

martin borgeke använde diagram 
och tabeller för en ingående diskussion 
om olika slag av uppsåt. Han nämnde 
också en intressant nyhet: Genom sin 
dom den 16 september 2011 (mål B 2130-
11) drog HD ett streck över hela den gam-
la läran om att bortse från kravet på upp-
såt vid självförvållad berusning. Enligt 
den nya praxis som uttrycks i domen ska 
rätten göra en lika seriös uppsåtspröv-
ning som vanligt även vid berusning.

– Det är en av de största förändringar-
na när det gäller den centrala straffrät-
tens allmänna läror på senare år, ansåg 
Borgeke.

Han trodde inte att det skulle innebära 
så stora förändringar i den praktiska 

rättstillämpningen: Några tilltalade 
kommer att gå fria, andra att dömas för 
oaktsamhetsbrott i stället.

sLutLigen taLade martin borgeke 
om straffvärdebedömningen vid allvar-
liga våldsbrott efter de lagändringar som 
infördes genom SFS 2010:370. BrB 29:1 
fick en ny lydelse som slår fast att det sär-
skilt ska beaktas vid bedömningen om 
en gärning innebär ett allvarligt angrepp 
på liv, hälsa eller trygghet. Reformen 
innebar att nya straffskalor infördes för 
vissa våldsbrott. Återfallsregleringen i 
BrB 29:4 blev tydligare, och ändringar i 
29:2 innebär större spännvidd i straff-
mätningen. I propositionens författ-
ningskommentar anges detaljerat hur 
stora tillägg av strafftid till det tidigare 
straffvärdet som ska göras. I domen NJA 
2011 s. 89 skriver HD att vissa principer 
för straffvärdebedömningen som lag-
stiftaren har givit uttryck för tidigare 
ändå inte kan åsidosättas. I praktiken 
innebär det att gränsen för de olika gra-
derna av exempelvis misshandelsbrott 
har förskjutits, så att fler fall ska bedö-
mas som grova brott. n

de soCiaLa medierna kan på 
ett negativ sätt påverka rättssyste-
met sammanfattade Schultz. Fast 
det finns även en helt annan sida 
av saken. Med de sociala medier-
na finns det en möjlighet att få ut 
ett annat budskap än det som do-
minerar mediebruset för stunden. 
Tidigare har jurister ofta fått ut sitt 
budskap genom journalister och 
traditionella medier. Detta har ju-
rister ofta beklagat eftersom de 
har ansett att journalister saknat 
förståelse för juridiken.

– Nu har juristerna en möjlighet 
att hoppa över journalistledet! 
Anne Ramberg kan starta sin egen 
blogg, om hon vill få ut ett inlägg 
som hon tycker inte har fått till-
räckligt gehör i de traditionella me-
dierna. Det gäller för alla, sa 

Schultz och tillade att med bloggar 
kan man slippa den så kallade snut-
tifieringen, man kan skriva till 
punkt.

Twitter kan även användas för 
att bygga varumärke, eller repliker 
när man utsätts för attacker eller 
för att kommunicera eller skingra 
missförstånd.

Dessutom finns det ett stort sug 
efter information på de sociala me-
dierna. 

– Att verka utan att synas som va-
rit vanligt bland svenska jurister. 
Det tåget håller på att gå nu, sa 
Schulz som menade att på sikt kan-
ske man ska avkräva att advokaten 
ska finnas närvarande på sociala 
medier åtminstone ibland som ett 
led i att tillvarata klientens intres-
se. n

De sociala medierna påverkar och utmanar

LaWyers’ LiabiLity for due diLigenCe reports var rubriken för 
seminariet  som leddes av Advokatsamfundets ordförande Claes Zetter-
marck och advokat Svante Hultqvist. 

Ny straffrättspraxis     från HD

Justitierådet Martin Borgeke.

deLtagarna 
fick tillgodoräkna 
sig 12 timmar, 
som en del av den 
årliga obligato-
riska vidareutbild-
ningen. 

”Det är en av 
de största för-
ändringarna 
när det gäller 
den centrala 
straffrättens 
allmänna 
läror på 
senare år”
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i flera ekobrottsmål under senare 
tid har ekobrottsmyndigheten 
(ebm) haft svidande motgångar. 
klarar rättssystemet av ekobrot-
ten? det är tydligt att myndighe-
terna måste vässa sina metoder 
betydligt. 

Lagmannen och den tidigare rikspolis-
chefen Stefan Strömberg, som nyligen 
utrett EBM:s organisation, beskrev hur 
den ekonomiska brottsligheten har ut-
vecklats och blivit mer avancerad. Som 
en följd av att brottsligheten förändras 
måste myndigheternas arbete mot den 
utvecklas. Strömberg konstaterade att 
när ekomålen blir stora blir de svåra rent 
logistiskt. Han efterlyste tydligare fokus 
i de här målen från åklagarens sida.  

– Koncentrera målen och se till att det 
handlar om rätt saker, då får vi snabbare 
hantering. Alla lider av att det drar ut på 
tiden, sa Strömberg. 

Han menade att på åklagar-  och polis-
sidan måste något göras så att man får in 
mer extern kompetens, från till exempel 
finansmarknadsområdet, som kan ge 
information om vad som händer och är 
på gång. 

martin tidén, kammarÅkLagare vid 
EBM och tillträdande chef för den nya fi-
nansmarknadskammaren, menade att 
det finns olika delförklaringar till den ne-

gativa mediebilden av EBM. Det blir sto-
ra rubriker när EBM förlorar svåra mål. 
Men går domstolen på EBM:s linje är det 
inte lika spännande att skriva om. Det 
kan också vara så att en försvarare varit 
skicklig och lyckas få sin klient friad. Men 
han var även självkritisk.

– En del utredningar är min-
dre bra. På central nivå görs 
analyser om vad som gick fel, 
men även på operativ nivå. Se-
dan måste det finnas domar 
som ogillas i prestigemål. Det 
visar att systemet fungerar. 
Det är viktigt att dra lärdom 
och utveckla metoderna, sa 
Martin Tidén och tillade:

– Det ser lite annorlunda ut 
i dag. EBM har förändrats av-
sevärt (till det bättre) under de senaste 
tio åren tycker jag.

seminariets moderator advokat To-
mas Nilsson konstaterade att EBM under 
senare år har haft svåra motgångar i sto-
ra och uppmärksammade mål. 

– Som brottsmålsadvokat har man 
inte något emot frikännanden. Men de 
här stora målen har krävt kolossala re-
surser. Enskilda har fått schavottera och 
fått utstå lidande, sa han.

Tomas Nilsson, som har en omfattan-
de erfarenhet av stora ekomål, ställde 
frågan om EBM:s interna organisation är 

den rätta. Viktiga beslut som att väcka 
åtal eller inte fattas av dem som opera-
tivt drivit utredningen. 

– Systemet borde inte utesluta att man 
får olika prövningar under resans gång. 
Det skulle kunna leda till slutsatsen lätt-
are att det här håller inte. 

Nilsson sa att han inte impo-
nerats av de utredningar i de 
mål han sett. I den muntliga 
bevisningen, förhören, med 
den misstänkte och med vitt-
nen är det ofta påfallande då-
lig kvalitet.

– Jag är förvånad över att 
åklagarna inte tar tag i det här 
i större utsträckning. Det är 
dåligt strukturerade förhör. 
Det hoppar från det ena till det 

andra. Man har inte identifierat svårig-
heterna. Man borrar sig inte ner i detal-
jer. Man släpper frågeställningar. Ibland 
är det dialogförhör, men då blir det min-
sann inte bättre, sa Nilsson. 

martin tidén sa sig deLa Nilssons 
uppfattning och tillade att EBM arbetar 
med att utveckla sina metoder. Man sat-
sar till exempel mycket på utbildning i 
förhörssituationer och att utveckla 
strukturen i förhörsprotokollen.

– Vi arbetar hårt med att ta det som är 
viktigt och det som  är bra bevisning  och 
låta domstolen pröva det, sa han. n

Så kan ekobrotten bekämpas effektivare

Advokatsamfundets förra ordförande Tomas Nilsson ledde seminariet där Stefan Strömberg och Martin Tidén medverkade.

konferensen
hölls på Grand 
Hôtel i centrala 
Stockholm.

sammanLagt
hölls drygt 30 
olika seminarier 
inom en rad olika 
ämnesområden.

Läs mer pÅ WWW.advokatsamfundet.se under advokatdagarna. 
här finns presentationer frÅn de fLesta seminarier oCh mer biLder.

”Koncentrera 
målen och se 

till att det 
handlar om 
rätt saker, 
då får vi 

snabbare 
hantering”
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KARNOV – NÄSTA GENERATIONS RÄTTSDATABAS:
	 1	150	kommenterade	författningar	

	 220	av	Sveriges	kunnigaste	jurister	som	författare	

	 Bred	rättspraxis.	Från	1911	till	idag,	direkt	knutet	till	relevanta	lagparagrafer

	 Tidigare	lydelser	av	paragrafer	med	lagkommentarer	

	 Bevakning	av	författningar,	paragrafer,	rättsfall	samt	sökningar

	 Samtliga	hov-	och	kammarrättsdomar	fr.o.m.	1	april	2011	NYHET!

LÄS	MER	PÅ NYAKARNOV.SE

SAMTLIGA HOV- OCH 
KAMMARRÄTTSDOMAR I KARNOV

Vi kommer närmare dig som kund!
Thomson Reuters Professional har bytt namn till Karnov Group som ingår i den skandinaviska 
koncernen med samma namn. Tillsammans med vårt systerföretag i Danmark kommer Karnov 
Group att fortsätta erbjuda jurister nästa generations rättsdatabaser och rättskällor.
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Om god domarsed

förra gÅngen Jag skrev under denna vinjett var kort tid 
efter det att de nya reglerna om god advokatsed hade anta-
gits. Jag tog upp frågan om etiska regler för domare. Min frå-
ga blev varför det inte fanns någon motsvarighet till advoka-
ternas regelverk. Som jag såg det borde en gräsrots dis- 
kussion föras i domarleden på samma sätt som det hade 
skett bland landets advokater.

Det ska genast sägas att jag inte var alldeles välinformerad. 
Visserligen saknades det – om man ser bort från Olaus Petri 
domareregler – ett regelverk. Men frågan var mer diskuterad 
än vad jag då visste.

Nu vet jag mer. Förmodligen på grund av krönikan fick jag 
nämligen tillfälle att delta i ett projekt som syftade till att ta 
fram regler på området. I samband med det fick jag klart för 
mig att tidigare försök havererat på grund av motstånd i do-
marleden. Liknande erfarenhet hade också gjorts i Norge.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan en utredare, 
f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, och en arbets-
grupp utsedd av Sveriges Domareförbund. Johan Hirschfeldt 
har redogjort för arbetet i bl.a. SvJT 2011 s. 517. Jag ska inte 
här upprepa vad som finns att läsa där. Det räcker med att 
konstatera att projektet så långt har varit lyckosamt som att 
ett dokument om god domarsed har tagits fram. Därmed har 
projektgruppens arbete i princip förts ut bland Sveriges do-
mare.

nu frÅgar sig givetvis Läsaren: Ett dokument? Vadå do-
kument? Vilken status har det?

En jurist tänker lätt i syllogismer. Norm -> normavvikelse -> 
påföljd. En sådan ordning kräver att normen är ”gällande” 
och att det finns ett organ med kompetens att pröva såväl om 
en normavvikelse föreligger som, om en avvikelse är för han-
den, om påföljd.

Jag tror att många domare instinktivt värjer sig mot att i en 
sådan ordning få sin gärning prövad mot ett detaljerat regel-
verk. Och det finns fog för en sådan reaktion. Att vara en god 
domare är en grannlaga uppgift. När etiken ställs på sin spets 
handlar det ofta om svåra överväganden. Ett sådant övervä-
gande låter sig som regel inte genom en efterprövning kate-
goriseras som rätt eller fel.

Normer som styrningsinstrument för det slags etiska frå-
gor som en domare ofta ställs inför har också andra svaghe-
ter. Jag tänker främst på risken att ett alltför stort respektav-
stånd till gränsen för det etiskt lämpliga eller påbjudna i vissa 
fall kan vara tveksamt i sig. Om till exempel en domare ställs 
inför en jävsfråga som tål att diskuteras men där slutsatsen 
blir att vad som föreligger inte är tillräckligt för att grunda 
jäv, så är det inte självklart att tilltron till rättssystemet gagnas 
av att domaren likväl väljer den försiktiga linjen och ”jävar ut 
sig”. Många gånger kan det vara lika illa att luta sig bakåt som 
framåt. Då kan ett regelverk styra bort fokus från det viktiga, 
att hitta balanspunkten, och i stället leda till sofistikerade 
men i grunden improduktiva tolkningsexerciser.

en huvudpoäng med det framtagna dokumentet är nu att 
det inte tar sikte på efterprövningar. I stället är tanken att det 
ska hjälpa domaren göra de överväganden som en god do-
mare bör göra. I det perspektivet är dokumentet att se som 
ett hjälpmedel och inte som någon normgivning.

Utgångspunkten är vissa grundläggande värderingar som i 
sig knappast kan sättas i fråga men som å den andra sidan är 
alltför abstrakta för att ge någon klar vägledning i det enskil-
da fallet. Det handlar om oavhängighet, opartiskhet och lika-
behandling, gott uppträdande och bemötande samt god 
kompetens och effektivitet. I anslutning till dessa värdering-
ar diskuteras i en resonerande del av dokumentet olika situa-

GästkRöNiköR
stEfAN LiNdskoG
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tioner utan att det behöver leda till något bestämt ställnings-
tagande. Till det finns frågelistor som tar sikte på olika fall.

Vad det hela handlar om kan något förenklat sägas vara att 
underlätta för domaren att i olika avseenden och på skilda 
sätt medvetandegöra sig själv. Det handlar om att se proble-
met (om det nu är ett sådant) och närma sig detta från olika 
utgångspunkter.

en viktig deL är naturligtvis de personliga tillkortakom-
manden som envar av oss lider av. Alla har brister. Alla har 
fördomar. En del brister och kanske några fördomar är man 
medveten om. Men hur upptäcker man sådant som man 
själv inte vet om? 

En möjlighet som anvisas i dokumentet är att fråga sig om 
man skulle ha bedömt den situation som står för prövning 
på ett annat sätt om en eller annan variabel hade varit an-
norlunda. Det kan gälla etnisk bakgrund, kön eller utbild-
ning avseende en part. Eller: Har jag tagit intryck av att kä-
randens advokat är arrogant? Skulle jag ha sett på saken på 
samma sätt om ombuden hade haft ombytta roller? Eller 
parterna?

Att försöka se sig själv utanför sig själv, från sidorna och 
från ovan, på nära och på långt håll, är nu en självprövnings-
process som inte behöver inskränkas till renodlat etiska frå-
gor. Dokumentet har inte heller den begränsningen. Mycket 
handlar om vad som i en vidare mening är god domarsed. 
Såsom bemötandefrågor och utveckling av den egna kompe-
tensen.

För den som är van vid att förhålla sig till vägledande reg-
ler om god advokatsed kan möjligen sättet att närma sig frå-
gan vad som är god sed för en domare kännas som främ-
mande och kanske rent av diffus och kravlös. Men då ska det 
hållas i minnet att en domare är underkastad ett tjänstean-

”En viktig del är naturligtvis de personliga tillkorta-
kommanden som envar av oss lider av. Alla har brister. 
Alla har fördomar. En del brister och kanske några 
fördomar är man medveten om. Men hur upptäcker 
man sådant som man själv inte vet om?” 

Stefan Lindskog 

Justitieråd

svar som kan utkrävas i rättslig ordning. Till det, och viktiga-
re, kommer att dokumentets syfte inte är att verka norme-
rande utan att åstadkomma en fördjupad och mer insiktsfull 
reflektion hos den enskilda domaren.

förmodLigen är sJäLvtest av olika slag något som många 
domare mer eller mindre intuitivt underkastar sig. Men kan-
ske är det inte så vanligt förekommande att det kan sägas 
vara en del av vår domarkultur. Tänk om det kunde bli det! 

Och för övrigt: Tänk om dokumentet kunde inspirera till 
något liknande för advokater. Jag tror mig veta att i advokat-
utbildningen ett öppet och eftersinnande tillnärmande före-
språkas när det gäller främst svårbedömda etiska frågor. 
Kanske skulle det kunna underlättas genom ett arbetsred-
skap av något slag. Typ dokumentet om god domarsed.
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Nämndemännen har en gammal och stark position i det 
svenska rättsväsendet. Länge sågs det som självklart att det 
folkliga deltagandet i dömandet både skapade förtroende 
för och kunskap om rättsväsendet.
Men nu ifrågasätter allt fler systemet. Enligt kritikerna är 
det dyrt, inte representativt och det tillför inte mycket till 
juristdomarna. Har nämndemannasystemet kanske spelat 
ut sin roll? Och går det att avskaffa i praktiken?
text ulrika BrandBerg oCh tom knutson  

foto istoCkphoto, nordiC photos med flera

Lekmannadomarna
allt mer omdiskuterade
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ämndemännens roll i svenska domstolar 
är urgammal. Redan på 1200-talet deltog 
en nämnd, en grupp av män från trakten 
där målet avgjordes, i dömandet. Sedan 
dess har nämndemännen funnits med i 
våra svenska domstolar, som representan-
ter för folkligt sunt förnuft och det allmän-
na rättsmedvetandet. Nämndemännens 

roll har med tiden blivit starkare, och i dag 
deltar nämndemän med individuell rösträtt i dömandet i 
både första och andra instans i såväl de allmänna domstolar-
na som de allmänna förvalt-
ningsdomstolarna. 

Politiskt sett har nämndemän-
nen setts som garanter för för-
troende och folklig förankring, 
och systemet har fått starkt stöd 
från alla partier varje gång det 
utretts och diskuterats. De flesta 
i rättsväsendet är också överens 
om att systemet fungerar till-
fredsställande och att nämnde-
männen generellt är både kloka 
och engagerade i sitt domarupp-
drag. 

Ändå har nämndemännens 
berättigande och roll kommit 
allt mer i fokus under de senaste 
åren. Röster hörs om att juridi-
ken blivit alltför komplex och 
svår för lekmän och att kvaliteten på dömandet riskeras. Att 
nya, mer extrema, partiers representanter kliver in i domsto-
larna väcker också starka känslor. 

ÅLdriga domare

”Alla rättssystem börjar med lekmän”, skriver Christian Die-
sen, i boken Lekmän som domare. Diesen syftar på att män-
niskan långt innan det fanns någon organiserad statsapparat 
och ännu mindre juristutbildningar haft behov av att lösa 
konflikter, och att man hittat system för det. 

Men i dagens komplicerade och internationaliserade sam-
hälle, med en professionaliserad juristkår, varför ska vi då ha 
lekmän i domstolarna? Från politiskt håll brukar tre grund-
läggande argument föras fram:

1.  Nämndemännen ska garantera att domarna inte avviker 
alltför mycket från värderingarna i samhället och det så 
kallade allmänna rättsmedvetandet. 

2.  Nämndemännen ska bidra till att upprätthålla förtroen-
det för rättsväsendet.

3.  Nämndemännen ska också tillgodose medborgarnas in-
tresse av insyn i dömandet.

I dag finns runt 9 000 verksamma nämndemän i de svens-
ka domstolarna. De utses av kommun- och landstingsfull-
mäktige, efter nomineringar från de politiska partierna. De 
nominerade måste inte vara politiskt aktiva eller partimed-

lemmar, men i praktiken är de 
det nästan alltid. 

Nämndemännen ska repre-
sentera folket i domstolarna. 
Men frågan är hur väl de fyl-
ler funktionen att föra fram det 
svenska folkets värderingar. För 
så särskilt representativ är kåren 
egentligen inte. 2010 var visserli-
gen ungefär hälften av nämnde-
männen kvinnor, men medel-
åldern för landets nämndemän 
var 59 år. 46 procent av kåren 
som helhet var över 65 år gamla. 

Den höga medelåldern har 
fått en del uppmärksamhet. 
2010 fick Domstolsverket i upp-
drag av regeringen att genomfö-
ra en informationsinsats för att 

bredda rekryteringen. Informationen tycks ha gått fram i nå-
gon mån – i september 2011 hade medelåldern i alla fall sjun-
kit något till 56,8 år. 

Advokat Bengt Ivarsson möter många nämndemän i sitt 
arbete som brottmålsadvokat. Han anser att åldersfördel-
ningen bland dem kan vara ett problem.

– Flertalet som döms är ungdomar, många med invandrar-
bakgrund. Nämndemän i 70-årsåldern som är infödda 
svenskar och har levt i en trygg tillvaro merparten av sina liv 
kan då ha lite svårt att sätta sig in i de här ungdomarnas situa-
tion, säger Ivarsson.

bra med fLera domare

Samtidigt som han ser problem med nämndemannakårens 

Fokus Nämndemännen

Bengt Ivarsson, 
advokat.

Leif Gustafson, 
advokat.

”Flertalet som döms är 
ungdomar, många med 

invandrarbakgrund. 
Nämndemän i 70-årsåldern 

som är infödda svenskar 
och har levt i en trygg 

tillvaro merparten av sina 
liv kan då ha lite svårt att 

sätta sig in i de här 
ungdomarnas situation”

Bengt Ivarsson

Nämndemän medverkar i dömandet i tingsrätt, 
hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. De 
avlägger domared och har individuell rösträtt vid 
votering.
I tingsrätt är huvudregeln en juristdomare och 
tre nämndemän i brottmål. Tingsrätten är dock 
domför med bara två nämndemän om en får 

förhinder sedan huvudförhandlingen börjat. 
Rätten är domför utan nämndemän i bötesmål. I 
tvistemål medverkar nämndemän endast vid hu-
vudförhandling i familjemål. Antalet domare får 
ökas med en jurist eller nämndeman om det finns 
skäl för detta.
I hovrätt dömer tre juristdomare och två nämn-

demän i brottmål och vissa familjerättsliga mål. 
Hovrätten är domför utan nämndemän i bötes-
mål. 
I förvaltningsrätt medverkar nämndemän vid 
alla mål om administrativa frihetsberövanden 
samt många andra måltyper. Rätten är domför 
med en juristdomare och tre nämndemän .

nämndemännen i domstoLarna
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I kammarrätt deltar nämndemän i mål om 
tvångsvård.

Sedan 2006 får en nämndeman entledigas 
från sitt uppdrag om han eller hon visar giltiga 
hinder, begår brott eller på annat sätt visar sig 
uppenbart olämplig för uppdraget. 

En nämndeman kan också stängas av från upp-

draget i högst sex månader. Domstolens beslut 
om entledigande eller avstängning kan överkla-
gas till Överklagandenämnden för nämndeman-
nauppdrag.

Nämndemän får ett grundarvode på 500 kro-
nor för varje sammanträdesdag, eller 250 kronor 
om förhandlingen understiger 3 timmar. 

Om en nämndeman på grund av nämnde-
mannauppdraget dessutom förlorar in- 
 komst av tjänst eller drabbas av annan inkomst-
förlust får han eller hon också ersättning för 
inkomstförlusten. I förvaltningsrätt och 
kammarrätt utbetalas också arvode för för-
beredelsetid.

»

sammansättning upplever Bengt Ivarsson de flesta nämnde-
män som både engagerade och kompetenta. 

Även Dag Stegeland, chefsrådman i Förvaltningsrätten i 
Göteborg, har goda erfarenheter av de nämndemän han dö-
mer tillsammans med.

– De allra flesta är intresserade, engagerade personer. De 
är också intresserade av de frågor som kommer upp i målen, 
och de förstår hur viktigt uppdraget är, även om lekmän 
ibland kan ha svårt att förstå juridiken i de problemställ-
ningar som aktualiseras, till exempel i ett komplicerat bolags-
skattemål, säger Stegeland.

Både Dag Stegeland och Bengt Ivarsson anser att nämnde-
männen bäst kommer till sin rätt i enklare mål med lämplig-
hetsbedömningar, ett område där jurister inte självklart är 
överlägsna lekmän. Likaså kan de bidra i resonemanget när 
bevisning värderas.

Advokat Leif Gustafson arbetar mycket med ekobrott, ett 
område där nämndemännen många gånger kan ha svårt att 
följa med och förstå alla sammanhang. Men för honom som 
försvarare fyller de ändå en funktion.

– Jag skulle nog uppleva det som en förlust att bara ha en 
mottagare i tingsrätten. Man kan ju faktiskt försöka nå var 
och en av de här fyra personerna, säger han.

Nämndemännen fyller också en annan viktig funktion i dö-
mandet: att agera bollplank och samtalspartner för juristdo-
maren. 

– Det som är bra med nämndemän i första instans är att det 
blir ett kollegialt dömande. Att man kan diskutera sig fram till 
en vettig lösning, säger Magnus Widebeck, lagman i Nykö-
pings tingsrätt, som tillägger att det kollegiala i och för sig 
ändå dyker upp i andra instans. Dessutom måste inte de vik-
tiga diskussionerna tas just med nämndemännen.

Nämndemännens 
höga medelålder 
har väckt en del 
uppmärksamhet.
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– I och med att en domstol består av en massa kloka perso-
ner så är det bara att gå en sväng i korridoren och få den dis-
kussionen, säger han.

nytta mot kostnad

Magnus Widebeck är generellt sett mycket kritisk till dagens 
system med nämndemän, framför allt ur ett ekonomiskt per-
spektiv.

– I praktiken har man inte mycket nytta av nämndemän-
nen. Nyttan uppväger inte kostnaden, säger han.

Och kostnaden är betydande, påpekar Magnus Widebeck. 
– I år kommer vi att betala 1,8 miljoner kronor för våra 

nämndemän. Det motsvarar en ti-
ondel av vår samlade lönebudget. 
Det betyder att om nämndeman-
nasystemet avskaffas så kan alla 
anställda få tio procent i löneök-
ning och vi kan få förbättrade re-
kryteringsmöjligheter utan att det 
får några statsfinansiella konse-
kvenser, fastslår han.

Även chefsrådmannen Dag Ste-
geland har betänkligheter.

– Nämndemannasystemet som 
sådant fungerar i och för sig som 
det är. Det löper på. Men det är ett 
administrativt tungrott och myck-
et kostsamt system, säger han.

Samtidigt som juristdomarna 
redan i dag bekymras av kostna-
derna arbetar nämndemännen 
aktivt för att arvodena ska höjas (se 
artikel på s. 44). Regeringen har också flera gånger satt upp 
målet att nämndemannakåren ska föryngras, vilket förmod-
ligen ytterligare kommer att öka kostnaderna för nämnde-
män, när fler begär ersättning för förlorad inkomst. Som 
Magnus Widebeck uttrycker det:

– Får vi för mycket folk i aktiv ålder går tingsrätten i konkurs 
eftersom vi inte har råd att betala ersättning för missad in-
komst också.

Riksdagsmannen Maria Abrahamsson (M) har upprepade 
gånger motionerat om en översyn av nämndemannasyste-
met, allra helst med resultat att man helt tar bort nämnde-
männen. Hon kritiserar nämndemännens stora inflytande 
på dömandet, som enligt hennes mening lett till: ”ett allt stör-
re antal domar, där juridiskt oskolade och politiskt väder-
känsliga nämndemän på grumliga skäl, med eller utan utta-
lat rasistiska åsikter, överröstar de professionella domarna 
som har övat upp en särskild skicklighet när det gäller sådant 
som bevisvärdering, lagtolkning och bedömning av prejudi-
kat”.

Även professorn i civilrätt Mårten Schultz har ett antal 
gånger talat för att man ska avskaffa nämndemännen. 

Ett viktigt skäl att ha nämndemän i domstolarna är att de 
garanterar insyn i dömandet. Men det argumentet håller 
inte, menar kritikerna.

– Insyn i all offentlig verksamhet är en självklarhet, även i 
domstolarna. Men här finns ju också offentlighetsprincipen, 
rättegångar är offentliga, domar och beslut är offentliga.   
Du har JO och JK. Jag tror att insyn och granskning och det 
förtroende för domstolarna som på så sätt kan skapas kan 
klaras på ett annat sätt än genom nämndemän, säger Dag Ste-
geland.

Och advokat Leif Gustafson är av samma uppfattning.
– Den kontrollen har ökat på andra sätt nuförtiden, med en 

ökad mediebevakning och att do-
mare går ut och förklarar sina do-
mar. Den här typen av kontroll-
funktion är överspelad, säger han.

Advokat Leif Gustafson har flera 
gånger upplevt att nämndemän 
sover under förhandlingar. 

– Det är ett fruktansvärt allvarligt 
rättssäkerhetsproblem, eftersom 
domstolen faktiskt är reducerad 
med en ledamot, säger han.

partier nominerar

Lekmannadomare är inte något 
unikt svenskt fenomen, utan finns 
i många rättsordningar. Det som 
skiljer det svenska systemet från de 
flesta andra är att lekmännen utses 
av politiska församlingar. Ordning-
en är långt ifrån ny, utan kom till 

redan 1863.
För den framväxande socialdemokratin under 1900-talet 

passade systemet bra. Genom nämndemännen skulle doma-
rens uppfattning balanseras, och medborgarna få en ökad 
kontroll över domstolarna. 

Även om nämndemännen i praktiken utses av politiska 
partier och ofta har ett politiskt förflutet, är nämndemanna-
rollen i sig opolitisk. Nämndemannen förutsätts kunna sätta 
sina uppfattningar om hur lagen borde vara åt sidan, och föl-
ja gällande lag. Och det fungerar nästan alltid, enligt de inter-
vjuade domarna och advokaterna.

– Jag har ingen aning om vilket parti folk kommer ifrån. Och 
jag tycker mig aldrig kunna skymta det heller, säger Magnus 
Widebeck, lagman i Nyköpings tingsrätt. 

Widebeck kan inte heller se något rimligt alternativ till att 
låta kommunfullmäktige utse nämndemännen.

– Det sker trots allt en viss sållning genom att partierna får 
nominera. Man får förutsätta att de inte utser fullständiga 
stollar, säger han. 

Frågan om att nämndemännen utses av politiska partier 
har problematiserats i ett examensarbete på juristprogram-

• I dag finns det 
ca 9 000 aktiva 
nämndemän i de 
svenska domsto-
larna.
• 2010 var hälften 
av nämndemän-
nen kvinnor. 14 % 
hade invandrar-
bakgrund. 
• Medelålder bland 
nämndemännen 
var 2010 59 år. De 
äldsta nämnde-
männen var sam-
ma år 85 år gamla. 
16 % av nämnde-
männen var under 
45 år, 39 % var 45-
64 år och 46 % var 
över 65 år.
• I september 2011 
hade medelåldern 
sjunkit något till 
56,8 år.

det här 
är nämnde- 
männen 
i sverige

Magnus Widebeck, 
lagman i Nyköpings 
tingsrätt.

”Det är min andra 
anledning att sätta 

nackskott i systemet. 
Ekonomin är den ena och 
Sverigedemokraterna är 

det andra. Det förstör 
domstolens trovärdighet 

så mycket att man har 
företrädare i domstolen 

för ett parti som vill göra 
skillnad på folk och folk. ”

Magnus Widebeck
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met. Ett hundra nämndemän fick där svara på en enkät om 
hur de såg på dömandet. En liten del, några procent, av de 
svarande nämndemännen ansåg sig ha utrymme för att till-
lämpa sina politiska åsikter i rollen som nämndeman. Upp-
satsförfattaren Madeleine Dahlgren konstaterar i sin avslut-
ning att nämndemännen tycks se sina politiska värderingar 
som integrerade delar av sig själva. Därmed blir det samma 
sak att säga sin mening i en juridisk fråga som att driva sin po-
litiska uppfattning. 

risk för förtroendekris

Majoriteten av nämndemännen tycks ändå dra en klar linje 
mellan sin politiska uppfattning och domarrollen. Men när 
Sverigedemokraterna och ytterligare några nya partier med 
främlingsfientliga åsikter 2010 tog plats i landets beslutande 
församlingar fick frågan om politik och dömande ny aktuali-
tet. Sedan dess har medierna flitigt rapporterat om nämnde-
män från Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna 
och deras bloggande och övriga verksamhet vid sidan av upp-
draget. Rapporteringen fick bland annat Socialdemokrater-
nas rättspolitiske talesman Morgan Johansson att kräva åt-
gärder från regeringen för att stoppa nämndemän från dessa 
partier. 

När den sverigedemokratiske riksdagsmannen Kent Eke-
roth i mars i år sa att partiet utsåg nämndemän efter deras 
kompetens att företräda partiets åsikter i de frågor man dri-
ver fick också det stor uppmärksamhet. 

Ingen av de intervjuade advokaterna eller domarna har 
hittills upplevt att något parti skulle vara mer benäget att föra 
in sina politiska åsikter i domstolen. Men blotta misstanken 
om att det skulle kunna ske är problematisk, anser bland an-
dra lagmannen Magnus Widebeck.

– Det är min andra anledning att sätta nackskott i systemet. 
Ekonomin är den ena och Sverigedemokraterna är den an-
dra. Det förstör domstolens trovärdighet så mycket att man 
har företrädare i domstolen för ett parti som vill göra skillnad 
på folk och folk. Det är så grundläggande att man inte kan 
göra det som domare. Det måste påverka vårt förtroende ne-
gativt i det långa loppet, säger han. 

Chefsrådmannen Dag Stegeland har sin principiella upp-
fattning klar. Den politiska makten utövas genom lagstift-
ning, och om politikerna inte anser att domstolarna tillämpar 
lagen som man tänkt får de ändra den, menar han.

– Något annat politiskt inflytande över rättskipningen ska 
inte finnas.

bara Jurister dömer

Nämndemännen tycks just nu ifrågasättas på en rad punkter. 
De är inte representativa, de kostar för mycket, de kan inte 
tillräckligt och man kan i alla fall misstänka att politiska upp-
fattningar påverkar dömandet. På plussidan finns främst att 
de fungerar som bollplank och samtalspartner till juristdo-
marna. f
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Så vilka är alternativen? Ett amerikanskt jurysystem kan-
ske, eller som Kristdemokraterna föreslagit, en allmän dom-
stolsplikt för alla medborgare, där alla kan kallas in för att 
tjänstgöra i domstol i exempelvis ett år. 

Tanken lockar inte någon av de intervjuade advokaterna 
eller domarna.

– Jurysystem är en riktig styggelse. Det är som att åka till ett 
sjukhus och sätta allmänheten att operera mig, säger Magnus 
Widebeck. 

Ett alternativ är att juristdomarna ensamma tar över dö-
mandet, så att de som har utbildning och erfarenhet tar hela 
ansvaret för dömandet. Det finns, enligt Dag Stegeland, 
mycket som talar för en sådan ordning.

– Du kan jämföra med att du går till doktorn. Om du 
ska göra en ögonoperation vill du ha en läkare som är spe-
cialist på det, inte bli opererad av en allmänläkare eller en 
ortoped. Det är viktigt att den som har fått makten att slita 
tvister och ska skipa rätt har erfarenhet och hög kompetens 
inom det område som är aktuellt och det gäller för yrkesdo-

marna men inte för nämndemännen, summerar Dag Ste-
geland.

Även advokat Bengt Ivarsson tycker att man kan ifrågasät-
ta behovet av nämndemän i dag och i framtiden.

– Ett system med enbart juristdomare skulle kunna vara 
minst lika bra och effektivt, säger han.

Bengt Ivarsson och Magnus Widebeck är eniga om att man 
kan börja ta bort nämndemännen i hovrätterna. Detsamma 
gäller för kammarrätterna, anser Dag Stegeland.

– I andra instans, med en kollegial sammansättning, är det 
feltänkt från början och det borde aldrig ha förekommit. Det 
tror jag att alla är ganska överens om, säger Magnus Wide-
beck, och tillägger att behovet av nämndemän är ännu min-
dre nu efter reformen En modernare rättegång, när det som 
regel inte hålls nya förhör i hovrätten.

Utan nämndemän blir domaren i tingsrätten ensam. För 
att få till stånd det önskade samtalet kring dömandet måste 
man då ändra sammansättningen i åtminstone vissa mål så 
att två eller flera domare sitter på samma förhandling. Det 

Dag Stegeland, 
chefsrådman.

”du kan jämföra med att du går till doktorn. om du ska göra en ögonoperation vill                du ha en läkare som är specialist på det, inte bli opererad av en allmänläkare

eller en ortoped. det är viktigt att den som har fått makten att slita tvister och                ska skipa rätt har erfarenhet och hög kompetens inom det område som är aktuellt”
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När det är viktigt med en 
snabb start... 
Bolagspartner erbjuder startklara lagerbolag för 
endast 1995 kr. I detta pris ingår följande:

    Blixtsnabb hantering, alla handlingar inom 2 timmar 

    Digital signering världen över 

    Förenklat beställningsförfarande 

    Ärendeuppföljning online
       Moms och Bolagsverkets avgifter tillkommer 

Lagerbolag

endast 

1 995 kr!

www.bolagspartner.se Tel: 046-460 12 80
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blir knappast billigare än nämndemän. Ett alternativ kan 
vara att överlåta till domarna att lösa det genom samtal med 
kollegerna i korridoren, som Magnus Widebeck förespråkar. 

Advokat Bengt Ivarsson har ett annat förslag.
– Man skulle kunna se det som ett led i domarutbildningen, 

att det i flertalet mål sitter en erfaren domare och en fiskal el-
ler en notarie och att de två dömer tillsammans. Då får man 
diskussionen som självklart kan vara viktig och tillföra myck-
et, säger han.

kan ta tid

Nämndemännens ställning har definitivt kommit upp på 
dagordningen på senare tid. En helt annan fråga är om vi kan 
förvänta oss några förändringar. 

Ja, omöjligt är det inte. Lagmannen Stefan Strömberg ar-
betar just nu med en översyn av straffprocessen. I uppdraget 
ingår bland annat att se över rättens sammansättning i olika 
fall, liksom frågan om hur och när nämndemän ska medver-
ka (se artikel på s. 46). 

Dag Stegeland pekar också på Maria Abrahamssons mo-
tion, som ännu inte behandlats, och hoppas att den ska leda 
någon vart.

– Jag tycker att man kan välkomna en fördjupad över - 
syn av nämndemannasystemet, så att man vänder och  
vrider på alla de frågor som finns här. Då kan man  
faktiskt också titta på alternativ och på de mycket stora  
kostnader som i dag läggs ned i domstolarna på det system 
vi har, om vi ska fortsätta med det även i fortsättningen, sä-
ger han.

Såväl Magnus Widebeck som advokat Bengt Ivarsson är 
mer pessimistiska till möjligheten att förändra systemet.

– Nämndemännen är politiker, och det är deras politiska 
kompisar som ska fatta beslut. Det gör att jag är tveksam till 
om det kommer en nödvändig förändring. I alla fall drar det 
ut på tiden. Det som kan underlätta och få systemet att för-
svinna lite snabbare, är om de som tillhör ytterlighetsparti-
erna börjar döma efter partiboken i stället för efter lagboken, 
säger Ivarsson. n

Nämnde- 
mannen 
tillför 
samhällets 
syn på rätten
– vänd!

”du kan jämföra med att du går till doktorn. om du ska göra en ögonoperation vill                du ha en läkare som är specialist på det, inte bli opererad av en allmänläkare

eller en ortoped. det är viktigt att den som har fått makten att slita tvister och                ska skipa rätt har erfarenhet och hög kompetens inom det område som är aktuellt”

Dag Stegeland
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–N är det är förhandling  och vi diskuterar domen 
kan jag som nämndeman ofta föra fram en an-
nan syn som ickejurist. Det blir liksom samhäl-

lets uppfattning som ligger utanför lagboken.
Det säger Lars Lassinantti i Luleå. Han 

har varit nämndeman i sammanlagt 27 år 
och hunnit med både tingsrätt och kam-
marrätt. Nu sitter han i hovrätten. 

Bakom hans engagemang finns ett 
stort samhällsintresse.

– Jag har alltid tyckt att det är intressant 
med rättsliga frågor och rättskipning, be-
rättar Lassinantti, som i sin ungdom fun-
derade på att bli jurist. 

Uppdraget som nämndeman har gett 
Lassinantti en större förståelse för bak-
grunden till brott och människors trass-
liga livssituation, säger han själv. Samtidigt är det många 
gånger svåra beslut han måste vara med och fatta. 

– Svårast är målen om vård av unga och missbrukare och 
sånt där och mål där påföljden kan ha en påverkan långt fram 
i tiden, inte minst nu när arbetsgivaren allt oftare begär ut-
drag ur belastningsregistret. Man upplever ibland att vad 

man än gör blir det fel. De målen har att göra med individen 
och det kan kännas som ett tungt ansvar. Blir det fel kan jag 
förorsaka väldigt stor skada för enskilda individer, säger Lass-
inantti, som tillägger att ekonomiska mål många gånger dä-

remot är faktamässigt svårare. 
Lars Lassinantti är övertygad om att 

han som nämndeman har inflytande. 
Men hur mycket nämndemännen kom-
mer fram med sina synpunkter beror 
också på rättens ordförande.

– En skicklig och bra ordförande  som 
känner sig trygg i sin roll kan föra ett re-
sonemang där alla åsikter kommer in, sä-
ger Lassinantti, och konstaterar att man, 
även om det finns olika meningar, nästan 
alltid kommer fram till en gemensam 
ståndpunkt.

Lämnar partipoLitiken

Lars Lassinantti har nominerats till sina uppdrag av Socialde-
mokraterna, ett parti som han också tillhör och haft politis-
ka uppdrag för. Numera är han, förutom nämndeman, bara 
ordförande i kommunrevisionen, ett uppdrag som står fritt 
från partipolitiken. 

Och enligt Lars Lassinantti finns det inget utrymme för po-
litiska ställningstaganden i rollen som nämndeman.

– Den som varit med länge som nämndeman kan inte ens 
tänka i partipolitiska banor, utan det är mera den personliga 
läggningen som ger den egna uppfattningen om vad som är 
rätt och fel i samhället, säger Lars Lassinantti.

Den inställningen delar också Nämndemännens riksför-
bund, där Lars Lassinantti är ordförande. 

– När du har blivit utsedd av ett politiskt parti, då lämnar 
du det partipolitiska tänkandet. Sedan finns det naturligtvis 
kanske personer som inte kan hålla isär. Men förbundet för 
fram detta i alla sammanhang, att ”nu är ni inte längre politi-
ker, utan nu är ni något annat i samhällets tjänst”. 

Nämndemannen tillför 
samhällets syn på rätten
Nämndemannen Lars Lassinantti tror att nämndemännen fyller en viktig 
funktion i domstolarna. Men för att alla ska kunna ge uttryck för sin upp-
fattning krävs mycket av rättens ordförande.

En nämnd bestående av lekmän har kunnat delta i dömandet sedan landskapslagarna 
på 1200-talet. Genom Kristoffers allmänna landslag 1442 blir nämndmål den vanligas-
te processformen. 

Med 1734 års lag blir det möjligt för en enig nämnd av tolv man att gå emot härads-
hövdingen. Lagen utgör en kodifiering av rättspraxis sedan 1600-talet.

Med rättegångsbalken 1948 minskar antalet nämndemän. Nämnden har fortfarande 
kollektiv rösträtt. 

I och med 1971 års tingsrättsreform klargörs att brottmål ska handläggas av domare 
och nämnd. Nämnden ska bestå av fem personer, men är domför med fyra. Enskilda 
nämndemän får nu möjlighet att skriva en skiljaktig mening.

1977 införs nämndemän också i hovrätt och kammarrätt, med individuell rösträtt.
Den kollektiva rösträtten består i första instans till 1983. Den 1 juli 1983 ersätts den 

med individuell rösträtt, och själva nämndeidén faller på det viset. Nämndemännen 
blir med detta rena lekmannadomare. Antalet nämndemän minskas till tre.

nämndemännens historia

Lars Lassinantti.

nämndemannen
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Fokus Nämndemännen

I många domstolar har nämndemän från de etablerade 
partierna sedan det senaste valet fått sällskap av bland annat 
sverigedemokrater. Lars Lassinantti verkar inte vara direkt 
lycklig över det, men han betonar noga att varken han eller 
Nämndemännens riksförbund ifrågasätter de nya nämnde-
männen. 

– Jag tycker att vi måste följa den ordning som riksdagen 
beslutat. Vi kan inte sitta och peka ut någon utanför vad riks-
dagen beslutat. Då är vi illa ute, säger 
han.

dÅLigt arvode

Nämndemännen i Sverige i dag är en 
ganska åldrig skara. Lars Lassinantti är 
medveten om problemet, och önskar 
att det gick att rekrytera fler unga 
nämndemän. Men det är inte lätt.

– Unga och yrkesverksamma perso-
ner har inte så lätt att hoppa av från ett 
jobb och vara i rätten ett par dagar eller 
ännu längre. Dessutom måste man läg-
ga ner ganska mycket tid, i alla fall om man sitter i hovrätten 
eller kammarrätten, att läsa igenom ärendena, och när ska 
man göra det om man har familj med barn, frågar Lassinant-
ti retoriskt.

Han fortsätter:
– Arvodet är ju en skam, man förutsätter på något sätt att 

pensionärer ska avstå från sin fritid för en billig peng och på 
det sättet ställa upp i samhällets tjänst. Man måste kunna stäl-
la något så när rimliga krav på ersättningen oavsett om nämn-
demannen är pensionär eller yrkesarbetande.

Ett annat problem är att det utgår endast halvdags arvode 
om förhandlingen trots planerat heldag varar endast en halv-
dag. Blir förhandlingen inställd utgår inget arvode även om 
nämndemannen tagit ledigt hela dagen. Ersättning ska dock 
utgå för förlorad arbetsförtjänst, förklarar Lars Lassinantti.

Samtidigt behöver det inte vara ett problem att många 
nämndemän är äldre, menar Lassinantti. 

– Jag har inte upplevt att äldre personer skulle vara olämp-
liga när man diskuterar till exempel på-
följder. Oftast har de äldre kanske stör-
re förståelse för bakgrunden. De med 
sin livserfarenhet förstår att livet inte är 
så enkelt för dem som hamnar i en 
domstol, säger han.

saknas aLternativ

Livserfarenhet och samhällets syn på 
juridiken är sådant som nämndemän-
nen kan tillföra domstolen, liksom em-
pati som inte finns uttryckt i lagtexten, 
anser alltså Lars Lassinantti. Han tror 

inte att det är någon förändring av systemet med nämnde-
män att vänta, mycket för att det saknas rimliga alternativ. 
Dessutom är det i stor utsträckning lämpliga och dugliga per-
soner som utses till nämndemän.

– Jag tror att de politiska partierna har blivit mer och mer 
mogna och inser att de inte ska utse en politiker till detta,  
utan en förtroendeingivande person. Det har också vi i för-
bundet gått ut med, att de politiska partierna måste ta ett an-
svar och vara mer noggranna när det gäller förslag på nämn-
demän. n

Utredare 
vill ha mer 
flexibelt 
system
– vänd!

”Unga och yrkes-
verksamma personer 

har inte så lätt att 
hoppa av från ett 

jobb och vara i rätten 
ett par dagar”

Lars Lassinantti
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Fokus Nämndemännen

 Stefan Strömberg, lagman i Göteborgs tingsrätt, arbe-
tar just nu med en utredning om straffprocessen, 
som ska redovisas i slutet av 2012. En av uppgifterna 

är att ta ställning till rättens sammansättning i olika fall, lik-
som när och i vilka sammansättningar nämndemän ska 
medverka. 

Själv ser Stefan Strömberg både för- och nackdelar med att 
nämndemän sitter med och dömer.

– Jag tror att upplägget med nämn-
demän som vi har fungerar bättre i ett 
mer homogent samhälle, säger han, 
och fortsätter:

– Det är en ganska begränsad grupp 
av nämndemännen som klarar av att 
sitta i de långa mål vi ofta ser i dag. När 
målen blir större och mer komplice-
rade får också nämndemännen allt 
svårare att förstå och greppa de juri-
diska frågeställningarna, menar Ste-
fan Strömberg, som tror att nämnde-
män främst fungerar på brottmålsting.

Samtidigt fyller de många gånger en 
viktig funktion, som går förlorad om de ersätts med en ensam 
domare, påpekar Strömberg, och hänvisar till erfarenheter 
från ett grannland.

– I Finland har man tagit bort nämndemännen upp till en 
viss nivå. Där uppger domarna att de gärna skulle vilja sitta 
kollegialt tillsammans med andra domare. Det är alltså inte 
bara nackdelar med nämndemän. I någon mån blir de ett 
bollplank som kan medverka i allmänna bedömningar, vad 
som är rätt och rimligt och så, säger Stefan Strömberg.

funktionen i Centrum

Frågan om nämndemännens vara eller icke vara är ingen ny 
fråga för Stefan Strömberg.

Stefan Strömberg har redan i ett tidigare uppdrag, om åt-
gärder för minskad arbetsbelastningen och ökad effektivitet 
i rättsväsendet, konstaterat att kostnaderna för nämndemän 
i enkla mål med villkorlig dom uppgår till mångmiljonbe-
lopp. Han föreslår i sin promemoria från 2009 att en ensam 
domare ska få behörighet att döma i mål enligt samma krite-
rier som åklagaren får utfärda strafförelägganden. 

I den nuvarande utredningen tittar Strömberg också på 
möjligheten att avgöra en stor grupp mål på ett enklare och 
mer summariskt sätt. Det handlar om erkända mål, som, en-
ligt Strömberg, borde kunna avgöras på handlingarna.

– Därigenom skulle man kunna plocka loss en stor del. Det 
blir en mer begränsad mängd med mål med nämndemän, 
säger Strömberg.

De riktigt komplicerade målen, å 
andra sidan, skulle kunna avgöras i en 
alternativ sammansättning med flera 
juristdomare, förklarar han. På det vi-
set skulle man också bättre kunna an-
vända de regler som redan finns, om 
att hänvisa till handlingar i stället för 
att presentera allt material muntligt 
vid rättegången. Enligt Stefan Ström-
berg passar det arbetssättet nämligen 
inte särskilt bra för nämndemän.

Strömberg betonar att nämnde-
männens roll, precis som mycket an-
nat i straffprocessen, behöver gran-
skas förutsättningslöst. Målet är en så 

stark och kompetent rättskipning som möjligt.
– Jag tror att det är viktigt att man utgår från funktionalite-

ten, vilken funktion nämndemännen fyller och vad man för-
väntar sig att de ska göra. Och på vilket sätt rättskipningen får 
högre kvalitet, säger Stefan Strömberg.

Han tillägger att många ifrågasätter nämndemännen i hov-
rätten, just utifrån kvalitetsaspekten.

förändringar att vänta?

Det låter som att förändringsförslag är att vänta när Straffpro-
cessutredningens betänkande landar på justitieministerns 
bord nästa år. Frågan är hur de tas emot av beslutsfattarna, 
som hittills alltid försvarat nämndemännens plats i rättssys-
temet. Stefan Strömberg är försiktigt skeptisk. 

– Jag tror personligen att nämndemännen har en mycket 
stark politisk ställning. Nämndemännen är de medlemmar-
na av de politiska partierna som inte får andra uppdrag. De 
politiska partierna har ett intresse av att ha kvar den gruppen 
och den gruppen har lokalt ett stort inflytande när det gäller 
att bestämma vem som ska få sitta i riksdagen, säger han. n

Utredare vill ha mer flexibelt system
Nämndemännen fyller en viktig funktion i många mål. Men ordningen 
har också stora problem, säger straffprocessutredaren Stefan Strömberg. 
Han önskar sig ett mer flexibelt system, där rättens sammansättning 
bestäms av brottets allvar och komplexitet. 

utredaren

• Dahlgren, Ma-
deleine: Nämn-
demannaposten 
– det (o)politiska 
ämbetet?, exa-
mensarbete, Juri-
diska institutionen, 
Stockholms uni-
versitet, vårtermi-
nen 2011.
• Diesen, Christian: 
Lekmän som do-
mare, Juristförla-
get, 1996.
• Dir 2010:78, En 
översyn av brotts-
målsprocessen
• Framtidens 
nämndemän, SOU 
2002:61.
• Hernandi, Alex-
andra: Rättsvä-
sendet hotat efter 
SD-ökning bland 
nämndemän, 
Svenska Dagbla-
det, 22 september 
2010.
• Johansson, Mor-
gan: Beatrice Ask 
måste porta rasist-
domarna, debatt-
artikel i Expressen, 
9 mars 2011.
• Motion 
2011/12:Ju312, Ett 
minskat nämnde-
mannainflytande.
• Nämndemän-
nens åldersstruk-
tur, Sveriges dom-
stolar (20100723), 
Domstolsverkets 
webbplats www.
domstol.se.
• Regeringens pro-
position 2005/06: 
180, Ett stärkt 
nämndemannain-
stitut.

käLLor

Stefan Strömberg.
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Fokus Hatbrott

Förmånlig företagsförsäkring 
för advokatbyråer.

Som advokatbyrå är det viktigt att ha en försäkringslösning som är anpassad efter 
verksamhetens behov och risker. Därför har Advokatsamfundet i samarbete med sin 
försäkringsmäklare Willis tagit fram en förmånlig och komplett företagsförsäkring som 
ger ett omfattande skydd för advokatbyrån. Försäkringen är placerad i If. 

Välkommen att ringa Willis  08-546 359 60 så berättar vi mer om vår försäkringslösning.
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Praktisk juridik

Trusters behandling i Sverige     vid arvsrättsliga situationer

 T ruster finns ej som svenskt rätts-
subjekt. De är däremot mycket 
vanliga i anglo-saxiska länder, 

såsom Storbritannien och USA. 
Det finns en Haagkonvention från 

1985 avseende truster. Konventionen 
har dock ej ratificerats av Sverige. Kon-
ventionens regler om bland annat er-
kännande av truster gäller således ej i 
Sverige.

Anmärkas kan också att i EU-kom-
missionens förslag till kommande EU-
förordning om arv och testamente har 
uttryckligen fastslagits att förordning-
en ej skall omfatta truster.

I svensk rättspraxis och doktrin har 
truster varit mycket sparsamt behand-
lade ur civilrättsligt perspektiv, men 
däremot något oftare ur skatterättsligt 
perspektiv. Regeringsrätten har dock i 
de flesta fall avvisat begäran om för-
handsbesked om truster.

vad är en trust?

Låt oss först ge en kort redogörelse för 
vad en trust är. Redogörelsen kommer 
inte att på något sätt vara uttömman-
de, utan ha just inriktning på det ned-
an beskrivna exemplet.

En trust har en stiftare (settlor) som 
till exempel i sitt testamente (will) 
överlämnar sin kvarlåtenskap till en 
trust istället för till sina arvingar. Stifta-
ren utser i sitt testamente minst två 
förvaltare (i enlighet med brittiska be-
stämmelser).  Förvaltarnas uppgift är 
att förvalta egendomen och att utge 
avkastningen/kapitalet till de förmåns-
tagare (beneficiaries), som stiftaren 
angivit i sitt testamente. Vid en så kall-

lad ”fixed trust” har stiftaren angivit 
exakt vilka personer som skall vara för-
månstagare. I en så kallad ”discretio-
nary trust” avgör förvaltarna vilka som 
skall vara förmånstagare. 

En brittisk trust är enligt brittisk 
rättsuppfattning inte en juridisk per-
son. I Storbritannien anses förvaltarna 
vara ägare av trustens tillgångar. Ägare 
är således inte ett dödsbo, inte trusten 
och inte förmånstagarna. Dock får 
trustens tillgångar inte sammanblan-
das med förvaltarnas egna tillgångar. 
Trustens tillgångar kan inte tas i an-
språk varken av förvaltarnas eller av 
förmånstagarnas borgenärer.  Förval-
tarna har rätt att sälja trustens tillgång-
ar och att förvärva annan egendom i 
den sålda egendomens ställe.  Den ny-
köpta egendomen ingår då i trusten. 
Förvaltarna bär personligt ansvar för 
trustens skulder. 

En amerikansk trust är enligt ameri-
kansk rättsuppfattning en juridisk per-
son. Förvaltarens ställning blir då som 
företrädare för denna juridiska person 
(i USA är det tillräckligt med en förval-
tare). Förvaltaren är ej personligt an-
svarig för trustens skulder. 

exempeL

För att lämna några civilrättsliga syn-
punkter på trusters behandling i svens-
ka arvsrättsliga situationer, skall vi ta 
avstamp i ett exempel som inte är all-
deles ovanligt förekommande i prakti-
ken. 

Sixten (stiftaren) skriver i sitt testa-
mente att vid hans död skall all hans 
egendom tillfalla en trust. Förvaltare 

skall vara två brittiska advokater. För-
månstagare till avkastningen ur trusten 
skall vara Sixtens båda brorsdöttrar. 
Först när brorsdöttrarna blivit 30 år 
skall de få äganderätt till fastigheten. 
Sixtens närmaste legale arvinge är 
hans bror. Sixtens egendom består utö-
ver tillgångar i Storbritannien också av 
en fäderneärvd fastighet i Dalarna. Six-
ten var brittisk medborgare och hade 
under större delen av sitt liv varit bo-
satt i Storbritannien (men hade svens-
ka föräldrar).

frÅgestäLLningar

Efter Sixtens död skall en boutred-
ningsman förordnas i Sverige enligt 
svenska regler. Tingsrätten, boutred-
ningsmannen, Skatteverkets boupp-
teckningsenhet och Lantmäteriets in-
skrivningsavdelning ställs nu inför 
följande frågor:
1.  Vem är behörig att ansöka om att 

boutredningsman skall förordnas? 
(Fråga för tingsrätten.)

2.  Vem skall i bouppteckningen upp-
tas som dödsbodelägare? (Fråga 
först för boutredningsmannen 
och sedan för Skatteverkets bo-
uppteckningsenhet.)

3.  Vem skall antecknas som lagfaren 
ägare av fastigheten i Dalarna? 
(Fråga för Lantmäteriets inskriv-
ningsavdelning.)

rättsanaLys

Behandlingen av en trust i svensk rätt 
kan utgå från två huvudalternativ. För 
att belysa alternativen tar vi det ovan 
beskrivna exemplet i anspråk. 

Advokat Ulf Bergquist och biträdande jurist Lina Fällström skriver om 
vad truster är och hur de kan behandlas.



49Advokaten Nr 8 • 2011
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Trusters behandling i Sverige     vid arvsrättsliga situationer
aLternativ i: en trust  

aCCepteras eJ i svensk CiviLrätt.

För detta alternativ talar dels att Sve-
rige ej ratificerat Haagkonventionen 
avseende truster, dels att Regeringsrät-
ten i flera fall avvisat mål om skattefrå-
gor med anknytning till truster.

Om en trust överhuvudtaget ej ac-
cepteras i svensk rätt, kan man fråga 
sig om i vårt exempel stiftarens testa-
mente ej alls skall beaktas vad gäller 
tillgångarna i Sverige. Resultatet skulle 
då bli att dessa tillgångar tillfaller när-
maste legale arvingen d.v.s. Sixtens 
bror. En följdfråga blir i så fall om bro-
dern skall betraktas som dödsbodelä-
gare eller som legatarie. Om den avlid-
nes alla tillgångar beaktas har brodern 
ej erhållit en andel av boet, utan bara 
en specifik tillgång (fastigheten i Sve-
rige). Han är då ej att betrakta som 
dödsbodelägare utan bara som legata-
rie. Men vem är då dödsbodelägare?  
Om bara tillgångarna i Sverige beaktas, 
blir brodern ende dödsbodelägare, ef-
tersom han skall erhålla hela boet.  

En annan möjlighet är att testamen-
tet enligt principerna bakom ärvdabal-
ken 11 kap. 1 § tolkas enligt testators vil-
ja. Testators vilja i vårt exempel var ju 
uppenbarligen att fördelen av tillgång-
arna skulle tillfalla brorsdöttrarna och 
ej brodern.  I så fall skall fastigheten 
med en extensiv testamentstolkning 
tillfalla brorsdöttrarna. Men testators 
vilja var ju inte att brorsdöttrarna skul-
le få omedelbar tillgång till fastigheten. 
Fram till 30 års ålder skulle de bara er-
hålla avkastningen. Samma fråga som 
ovan om legatarier/dödsbodelägare 
uppkommer. 

aLternativ ii: en trust  

aCCepteras i svensk CiviLrätt.

I detta alternativ bereder särskilt den 
brittiska trusten problem. I det fallet 
skulle förvaltarna ligga närmast till att 
upptas i bouppteckningen som döds-

bodelägare, samt vara de som inskri-
ves som lagfarna ägare till fastigheten. 
Lagfarten skulle ge förvaltarna rätt att 
sälja egendomen. Men om brittiska 
regler om truster skall tillämpas skulle 
samma lagfart inte innebära att förval-
tarnas borgenärer kan ta fastigheten i 
anspråk för förvaltarnas egna skulder.  

Den amerikanska trusten bereder 
inte lika stora problem. Den skulle kun-
na behandlas på samma sätt som an-
dra utländska juridiska personer. Trus-
ten skulle då antecknas som 
dödsbodelägare i bouppteckningen 
och inskrivas som lagfaren ägare av 
fastigheten. 

 
sLutsatser

Enligt vår mening bör alternativ I väl-
jas. Detta gäller i vart fall så länge Sve-
rige inte ratificerat Haagkonventionen 
avseende truster och inte infört speci-
fika egna svenska regler om separa-
tionsrätt för egendom som ägs av för-
valtare (och som de fått lagfart på). 

Vi anser inte att amerikanska och 
brittiska truster bör behandlas olika, 
även om vi erkänner att de amerikan-
ska trusterna skulle bereda mindre 
problem för det svenska rättssystemet. 
De materiella regler som rör truster 
skiljer sig åt mellan olika länder och i 
vissa fall även mellan olika delstater. 
Det skulle vara förenat med stora svå-
righeter för svenska myndigheter att 
avgöra vilka truster som kan accepte-
ras och vilka truster som ej kan accep-
teras. 

Återstår då frågan om man helt skall 
bortse från testamentet eller om en 
tolkning skall ske i enlighet med ärvda-
balken 11:1. Vi anser att testators vilja 
bör ges stark ställning, varför brodern i 
vårt exempel ej bör erhålla fastigheten 
utan istället brorsdöttrarna. 

Men testators vilja var ju inte att 
brorsdöttrarna skulle ha omedelbar 
tillgång till fastigheten, utan att förvalt-

ningen skulle utövas av förvaltarna till 
dess brorsdöttrarna fyller 30 år. För-
valtarna bör då anses insatta som sär-
skilda förvaltare enligt föräldrabalken 
12:1 st. 2. Eftersom laglott ej finns i Eng-
land och engelsk arvsrätt skall tilläm-
pas enligt IDL 1:1, så gäller den särskil-
da förvaltningen även om 
brorsdöttrarna uppnått myndighetsål-
dern. 

Brorsdöttrarna bör vara de som er-
håller lagfart som ägare av fastigheten, 
dock med inskrivning att fastigheten 
står under särskild förvaltning. Fastig-
heten kan då också tas i anspråk av 
brorsdöttrarnas borgenärer. 

Eftersom den avlidne var utländsk 
medborgare skall enligt IDL 2:6 st. 1 det 
svenska arvskiftet bara omfatta egen-
dom i Sverige. Brorsdöttrarna bör be-
traktas som dödsbodelägare, då de 
skall erhålla all egendom i Sverige. 

Även förvaltarna bör kallas till bo-
uppteckningssammanträdet. 

Såväl brorsdöttrarna som förvaltar-
na bör vara behöriga att ansöka om 
förordnande av boutredningsman. 

Om det rör sig om en ”discretionary 
trust”, där förvaltarna kan avgöra vilka 
som skall bli förmånstagare, bör lagfart 
för fastigheten endast beviljas för döds-
boet. Dödsboet (fastigheten) bör stå 
under boutredningsmannens förvalt-
ning till dess att förvaltarna beslutat 
vilka som skall bli förmånstagare. Någ-
ra dödsbodelägare kan ej anges i bo-
uppteckningen. När förmånstagare ut-
setts bör tilläggsbouppteckning 
upprättas. n

Ulf Bergquist                                                     

Lina Fällström

ulf Bergquist är ofta förordnad som 

boutredningsman i internationella 

dödsbon.

lina fällström är biträdande jurist på 

Bergquist advokatbyrå.

Ulf Bergquist. 

Lina Fällström.
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Debatt

”Vi behöver en fortsatt   debatt”

 I det senaste numret av Advokaten 
menar kammaråklagare Magnus 
Elving att jag i mitt inlägg om do-

men i målet mot Makitan rörande 
grovt folkrättsbrott fört fram svepande 
och felaktig kritik mot rättegångens 
alla aktörer. Jag uppfattar dock att sva-
romålet i första hand rör kritiken mot 
åklagarna och att Elving känner att 
åklagarna har fått bära ett orättvist an-
svar ”utifrån enstaka formuleringar i 
domen”.

Inledningsvis vill jag peka på att den 
svepande kritik som Elving menar att 
jag anfört är försiktigt formulerad. Hu-
vudkritiken riktar sig av naturliga skäl 
mot domstolen som har ett huvudan-
svar för domen. I övrigt anges att åkla-
garna ”synes ha åberopat irrelevanta 
rättsregler” samt ”i likhet med försva-
rarna inte heller förefaller ha bidragit 

till en korrekt juridisk bedömning av 
målet”. Således en viss kritik av åkla-
gare och försvarare.  

Elving bemöter konkret min kritik 
på tre punkter och säger sig uppfatta 
en underliggande och mindre konkret 
kritik på ytterligare en punkt. Låt oss 
börja med denna ytterligare punkt. 

Elving anser att jag indirekt kritise-
rar domstolen för att den kommit fram 
till att det förelåg en internationell väp-
nad konflikt – till skillnad mot Arklöv-
fallet där domstolen kom fram till att 
det förelåg en icke-internationell väp-
nad konflikt. Jag kritiserar inte på nå-
got sätt denna bedömning. Den äger 
helt säkert sin riktighet. Däremot hade 
det varit önskvärt med en mer uttöm-
mande motivering med tanke på de 
konsekvenser det får för den fortsatta 
bedömningen i målet och att domsto-

len i Arklöv-fallet, där förhållandena 
visserligen var annorlunda, kom fram 
till en annan slutsats. Det är i detta av-
seende min kritik ligger. När domsto-
len väl har funnit att det föreligger en 
internationell väpnad konflikt öppnar 
det upp i stort sett hela det humanitär-
rättsliga regelverket och domstolen är 
därmed befriad från att endast röra sig 
inom de betydligt mindre reglerade 
området för icke-internationella väp-
nade konflikter.  Att i det fallet ändå 
insistera på att tillämpa den gemen-
samma artikeln 3, den enda artikeln 
som tydligt anger att den inte är till-
lämplig i internationella väpnade kon-
flikter, länder onekligen till viss undran 
hos envar som läser domen. 

Elving har rätt i att den gemensam-
ma artikeln 3 anses ge uttryck för inne-
hållet i internationell sedvanerätt, till-

Docent Ola Engdahl bemöter kammaråklagare Magnus Elvings 
inlägg om domen mot Makitan rörande grovt folkrättsbrott. 
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Svepande och felaktig kritik kan    skapa rädsla hos rättens aktörer

 M ed all respekt för Engdahls 
säkerligen breda kunnande i 
folkrätt vill jag redogöra lite för den syn på rättsläget vi åklagare förde fram i rättegången – i de konkre-ta delar han nu kritiserar.

En debatt på detta snåriga och i 
praktiken ganska outforskade rättsliga fält skulle i och för sig kunna vara nå-got positivt. Jag tycker emellertid att starten kunde vara mer konstruktiv och inte så präglad av generaliseringar om rättens alla aktörer utifrån enstaka formuleringar i domen.  

Jag uppfattar en ganska tydlig under-ton av kritik i frågan om synen på kon-fliktens natur. Kritiken i övrigt är kon-kret beträffande tingsrättens 
behandling av artikel 3 som är gemen-sam för de fyra Genèvekonventionerna (GK), av Gisslankonventionen och av Romstadgan för Internationella brott-målsdomstolen (Romstadgan). 

KonfliKtens natur 
Engdahl säger: Till skillnad från Arklöv-fallet fann tingsrätten i M-fallet att det förelåg en internationell väpnad konflikt vid tiden för de aktuella handlingarna. Läsare kan genom detta uttalande felaktigt få intrycket att detta innebär olika bedömningar i samma domstol av samma fråga. Målet mot Arklöv av-såg konflikten i Bosnien-Hercegovina i juli 1993 mellan bosnienkroatiska och 

bosnienmuslimska styrkor, medan må-let mot M avsåg konflikten i Bosnien-Hercegovina sommaren 1992 mellan Kroatiens reguljära styrkor lierade med bosnienkroatiska styrkor mot Ju-goslaviens reguljära styrkor lierade med bosnienserbiska styrkor.
Den övergripande frågan om kon-fliktens natur sommaren 1992 har för övrigt prövats av Jugoslavientribunalen i målet mot Tadić, där överklagande-kammaren kom fram till att det ska be-traktas som en internationell väpnad konflikt (p 160–162). 

I rättegången höll vi oss till definitio-nerna i GK och 1977 års tilläggsproto-koll (TP) samt till fler rättsfall än Tadić. Tingsrätten redogjorde tydligt för sin syn på konfliktens natur. Eftersom det inte fanns någon invändning från för-svararna i den delen kunde tingsrätten helt enkelt nöja sig med att kort hän-visa till en ganska omfattande bevis-ning. 

artiKel 3 i GenèveKonventio-
nerna 

Engdahl säger: Av ordalydelsen i GK:s artikel 3 framgår att artikeln gäller un-der väpnad konflikt, som icke är av in-ternationell karaktär.
Engdahls slutsats är att artikeln där-för inte kan tillämpas i en internatio-nell konflikt. Min uppfattning är att det kan vara så, men det behöver inte vara 

så och det är i vart fall inte så enkelt. Artikel 3 ger ju uttryck för ett mini-mum av skydd och den behöver inte nödvändigtvis tolkas motsatsvis (”e contrario”) som Engdahl gör, eftersom principerna i den fullt ut kan anses gäl-la även i en internationell väpnad kon-flikt. Vi åberopade inte artikel 3 som en ansvarsgrundande kompletteringsre-gel till folkrättsbrottet, men under rät-tegången gick vi igenom principerna för den.
Den centrala frågan i målet mot M var en punkt i artikel 3, nämligen den om ”kränkning av den personliga vär-digheten, särskilt förödmjukande och nedsättande behandling”, som inte återfinns i samma ordalydelse i GK IV som en svår överträdelse i en interna-tionell konflikt. Frågan är alltså om så-dana kränkningar i Bosnien-Hercegovi-na 1992 är straffbara i Sverige enbart om konflikten betraktas som nationell och inte som internationell. Följdfrå-gan är given – varför skulle det vara skillnad?   

Folkrättskommittén redogör för sed-vanerätten, som lägger samman bland annat omänsklig behandling och 
kränkningsregeln i en och samma regel (SOU 2010:72, regel 90). Jugoslavientri-bunalen har resonerat på samma sätt. Med stöd av målet mot Aleksovski kun-de vi därför med fog påstå att allvarliga kränkningar – utifrån samma ordaly-

I ett debattinlägg i Advokaten nr 6, 2011, om målet mot Makitan riktar docenten  Ola Engdahl dels konkret kritik mot tre punkter i den 245 sidor långa domen, dels svepande kritik och till viss del allvarliga anklagelser mot rättegångens alla aktörer. Det skriver kammaråklagare Magnus Elving.

delse som i artikel 3 – kan tolkas in som svåra överträdelser av artikel 147 i GK IV om omänsklig behandling och att så-dana kränkningar i vart fall gäller som sedvanerätt (rättegångsk., p 54; se även målet mot Delalić, överkl.k.  
p 143).  

Vi pekade alltså på tre alternativa rättsliga utgångspunkter för samma sak, men förordade pläderingsvis att allvarliga kränkningar faller under arti-kel 147 i GK IV om omänsklig behand-ling.  
Det viktiga ur rättssäkerhetssyn-punkt är inte den rättsliga etiketten. Det viktiga är att det finns ett rättsligt stöd för åtal och fällande dom. Tings-rätten kom fram till det alternativ vi förordade (se inledningen till avsnittet om kränkningar, s 67). Först efter ett avgörande i Högsta domstolen kan nå-gon säga säkert vilket alternativ som ska betraktas som gällande svensk rätt.

GisslanKonventionen 
Engdahl säger: Domstolen finner att M begått brott mot den så kallade gisslan-konventionen trots att den inte faller un-der folkrättsbrottet och den internatio-nella humanitära rätten.

M var inte åtalad för brott mot Giss-lankonventionen. Vi åberopade inte heller denna som en ansvarsgrundan-de kompletteringsregel till folkrätts-brottet. M var åtalad för tagande av gisslan enligt artikel 147 i GK IV och dömdes för samma sak. Av domen på s 77 framgår att tingsrätten inte har missförstått detta. Att tingsrätten i do-men på s 44 ändå redogör för delar av innehållet i Gisslankonventionen är i hög grad relevant, även om konventio-nen i sig inte omfattas av den interna-tionella humanitära rätten. Här finns alltså utrymme för missförstånd.
I korthet påstod vi att M vaktade ci-vilpersoner som tagits till fånga för att 

utväxlas mot personer som tagits till fånga av fiendestyrkor och att M var medveten om dessa faktiska omstän-digheter. Vi pekade på en definition av begreppet gisslan i Gisslankonventio-nen som ett stöd för en förnuftig tolk-ning av regeln i artikel 147 i GK IV om tagande av gisslan. Den Internationella straffrättsutredningen behandlade frå-gan om tagande av gisslan under väp-nade konflikter på exakt samma sätt som vi och pekade också på definitio-nen i Gisslankonventionen (SOU 
2002:98, s 376). 

romstadGan  
Engdahl säger: För att stärka sin argu-mentation hänvisar domstolen till be-stämmelsen i Romstadgan, utan att för-klara varför dessa bestämmelser är av betydelse i ett mål rörande handlingar som begicks långt innan Romstadgan förhandlades fram.

Romstadgan speglar utan tvivel en lång utveckling av sedvanerätten. En utveckling som startade långt innan stadgan förhandlades fram. Vi redo-gjorde för detta och hänvisade till inne-hållet i Romstadgan bland annat under två punkter som bidrog till att folkrätts-brottet är grovt. Tingsrätten fann dessa punkter styrkta. (s 21, de två sista 
punkterna och s 78; SOU 2010:72, s 317, 325 och 358). 

spelets reGler 
Engdahl säger: Mot bakgrund av M-fal-let förefaller utbildningsbehovet vara påfallande hos de juridiska aktörerna, i första hand hos tingsrätten … men också hos åklagarna som, förutom att de synes ha åberopat irrelevanta rättsregler, i lik-het med försvararna inte heller förefal-ler ha bidragit till en korrekt juridisk be-dömning av målet.
Engdahl kunde lätt ha kontrollerat dessa allvarliga påståenden genom att 

lyssna på aktörerna i rättegången eller på annat sätt ta reda på vilka regler vi åberopat som ansvarsgrundande kom-pletteringsregler till folkrättsbrottet (svåra överträdelser). Dessa finns i an-sökningen om stämning. Därutöver pekade vi under rättegången på vissa regler som kunde ha mer eller mindre relevans i målet, både för och emot M. Dessa regler lade tingsrätten in i do-men på s 21: ”Åklagaren har även åbe-ropat etc.”. De är alltså inte ansvars-grundande utan mer vägledande.
Konstruktiv och nyanserad kritik är bra – det kan föra rättsutvecklingen framåt. Men missriktad, svepande och felaktig kritik grundad på osäkra slut-satser kan leda fel och i värsta fall ska-pa en ängslan hos andra rättsvårdande aktörer att ge sig in på detta outforska-de rättsliga fält.

visst Kan åKlaGare och andra göra fel och givetvis kan vi ta till oss syn-punkter från rättsvetenskapen, men Engdahls kritik tar vi inte till oss. Even-tuella fel i lägre instanser kan för övrigt alltid rättas till i högre instanser. Det är det som är spelets regler, om man nu kan använda ett uttryck som ”spel” i sammanhang där prövningar sker av grymma gärningar och ofattbara 
mänskliga lidanden.

Det vi åklagare och andra aktörer i rättegången istället kommer att ta med oss och aldrig glömma är brottsoffrens tacksamhet över att det svenska rätts-väsendet – under drygt fem månader – genomförde en rättegång om förhål-landena i ett fångläger i södra Bosnien-Hercegovina våren och sommaren 1992. n

Magnus Elving 
Kammaråklagare, specialist
Internationella åklagarkammaren 
i Stockholm

Magnus Elving
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Dr Bo Kuritzén

190x64

Dom för folkrättsbrott visar på kunskapsbrister       hos rättens aktörer

 D en 8 april 2011 dömdes Ahmet Makitan för grovt folkrättsbrott till fem års fängelse vid Stock-holms tingsrätt. Domen överklagades inte. Brottet i fråga definieras i brotts-balken 22 kap. 6 §, i vilken det anges att den som gör sig skyldig till en svår över-trädelse av den internationella humani-tära rätten i väpnade konflikter skall dömas för folkrättsbrott alternativt grovt folkrättsbrott om många männis-kor dödats eller skadats. Makitan-fallet var endast andra gången i modern svensk historia som en person dömts för folkrättsbrott. Domen mot Jackie Arklöv i december 2006 var den första gången. Internationella åklagarkamma-ren och polisens krigsbrottskommis-sion har deklarerat att ett ytterligare antal åtal förbereds i närtid. Det är där-för oroväckande att domen i Makitan-fallet avslöjar kunskapsluckor om cen-trala aspekter av folkrätten hos både domstolen, åklagarna och försvararna.  
Ett första stEg i tillämpningen av den internationella humanitära rätten är att identifiera vilken slags konflikttyp som är aktuell i det enskilda fallet. Den 

internationella humanitära rätten skil-jer på internationella och icke-interna-tionella väpnade konflikter, där den förra är betydligt mer reglerad genom traktater än den senare. Till skillnad från Arklöv-fallet fann tingsrätten i Ma-kitan-fallet att det förelåg en internatio-nell väpnad konflikt vid tiden för de ak-tuella handlingarna. Tingsrätten hade därmed en omfattande humanitärrätts-lig reglering till sitt förfogande.  Mot bakgrund av detta är det förvånande att domstolen ansåg att Makitan begått brott mot den gemensamma artikeln 3 till de fyra Genèvekonventionerna. Just denna artikel är en av de mycket få ar-tiklar som inte är tillämplig under en internationell väpnad konflikt. Detta står mycket tydligt i artikeln att dess bestämmelser skall tillämpas under ”väpnad konflikt, som icke är av inter-nationell karaktär”. Det är högst förvir-rande och olyckligt att domstolen som skäl för att Makitan gjort sig skyldig till folkrättsbrott valt att särskilt lyfta fram en bestämmelse som tillkommit endast för att offren i interna konflikter inte skulle vara helt skyddslösa. Vidare finner domstolen att Makitan 

begått brott mot den så kallade gisslan-konventionen. Gisslankonventionen är inte en del av den humanitära rätten överhuvudtaget och faller därmed inte ens under straffbudet folkrättsbrott. Detta är för övrigt mycket tydligt ut-tryckt i själva konventionen som i arti-kel 12 stadgar att gisslankonventionen inte är tillämplig på gisslantagande un-der en väpnad konflikt. Trots det skri-ver tingsrätten att Makitan gjort sig skyldig till svåra överträdelser av giss-lankonventionen. Dessutom hänvisar tingsrätten till gisslankonventionens regler som en del av de regler som om-fattas av Internationella Röda Korsets stora studie om den internationella hu-manitära rättens sedvanerättsliga sta-tus (regler bindande för alla parter i en väpnad konflikt). Detta är helt enkelt inte sant. 
Tingsrätten uppvisar även osäkerhet vid tillämpning av rättskällorna när den oreflekterat hänvisar till Romstadgan för den Internationella brottmåls-domstolen. För att stärka sin argumen-tation hänvisar domstolen till bestäm-melser i Romstadgan, utan att på något vis förklara varför dessa bestämmelser 

Det är oroväckande att den nyligen avkunnade domen i Makitan-fallet, som rörde grovt folkrätts-

brott, avslöjar kunskapsluckor om centrala aspekter av folkrätten hos både domstolen, åklagarna 

och försvararna. Det skriver Ola Engdahl, docent i folkrätt. är av betydelse i ett mål rörande hand-lingar som begicks långt innan Rom-stadgan förhandlades fram. Möjligen skulle en hänvisning vara på sin plats för att påvisa brottets allvarliga karak-tär, men något sådant förklaras inte av domstolen. 
Det samlade intrycket är att det hos de juridiskt skolade aktörerna i rätte-gången rådde en påtaglig okunskap rö-rande den folkrättsliga materian. Detta är naturligtvis allvarligt – inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. När vi nu fortfarande är i början av vad som kan antas leda till en relativt utvecklad svensk praxis i dessa frågor är det na-turligtvis av stor vikt att domstolarna skaffar sig ingående kunskaper om folk-rätten. Vi har exempelvis tidigare be-vittnat hur Migrationsöverdomstolen tolkat gränsen för vad som utgör en väpnad konflikt på ett sätt som inte stämmer överens med den tolkning som växt fram internationellt. Först ef-ter ett omfattande arbete av svenska Röda Korset ändrade Migrationsöver-domstolen sin praxis.

folkrättEn har kommit att bli allt viktigare för rättstillämpare i Sverige när omvärlden tränger sig på. Det är inte minst tydligt på straffrättens om-råde genom den utveckling som skett genom Romstadgans antagande och den omfattande praxis som kommit från de internationella krigsförbrytar-tribunalerna. Det har nu gått över tio år sedan Internationella straffrättsutred-

ningen, med anledning av Sveriges an-slutning till Romstadgan, lade fram sitt betänkande om en förändrad och mer detaljerad brottsbalk avseende bl.a. folkrättsbrottet. Att detta ännu inte lett fram till lagstiftning är talande och be-klagansvärt. 
Folkrätten är ett oerhört brett fält med motsvarigheter på de flesta av den nationella rättens discipliner. Det kan knappast begäras att nationella jurister på egen hand och på kort tid ska kunna analysera och följa den folkrättsliga ut-vecklingen. Däremot föreligger det ett nationellt ansvar att Sveriges folkrätts-liga förpliktelser får genomslag i natio-nell rätt. En annan del av detta ansvar är hanteringen av utbildningsfrågor. Exempelvis har Folkrättskommittén pekat på behovet av utbildning i folkrätt för svenska rättstillämpare. För den som är särskilt intresserad av den inter-nationella humanitära rättens område utgör också Folkrättskommitténs be-tänkande (SOU 2010:72) en utmärkt in-troduktion. 

Mot bakgrund av Makitan-fallet före-faller utbildningsbehovet vara påfallan-de hos de juridiska aktörerna, i första hand hos tingsrätten som måste förvän-tas känna lagen men också hos åklagar-na som, förutom att de synes ha åbero-pat irrelevanta rättsregler, i likhet med försvararna inte heller förefaller ha bi-dragit till en korrekt juridisk bedöm-ning av målet. Initiativ lär tidigare ha tagits för att vidareutbilda svenska do-mare och åklagare i folkrätt men dessa 

ansatser verkar inte ha fått genomslag. Idag styrs åtal för folkrättsbrott till Stockholms tingsrätt sannolikt med för-hoppningen att Sveriges största och mest specialiserade tingsrätt ska ha nödvändig kompetens för denna typ av mål. Domen i Arklöv-fallet vittnar för-visso om att juristdomarna i det målet hade erforderlig folkrättslig kompetens. Domare kommer dock och går och nå-gon kunskapsspridning verkar inte ha skett. Om internationella straffrättsut-redningen får gehör för sitt förslag kom-mer åtal för folkrättsbrott att kunna hamna i alla tingsrätter. Det poängterar ytterligare behoven och vikten av att en betydande satsning görs på utbildning i folkrätt för domare. Självfallet bör ut-bildningsinsatser även riktas mot åkla-gare och advokater. 

Vi kan alla hålla mEd om att de brott som begås under väpnade kon-flikter måste straffas. Det internationel-la samfundets kamp mot straffrihet inom detta område blir aldrig starkare än ländernas egna förmågor att på ett kompetent sätt hantera dessa kompli-cerade fall. Att det är viktigt att tillämpa reglerna på ett korrekt sätt behöver knappast understrykas. I slutänden handlar det om trovärdighet för dom-stolarna att kunna tolka och tillämpa folkrättens regler. n

Ola Engdahl  Docent i folkrätt Försvarshögskolan

Ola Engdahl.
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Debatt

”Vi behöver en fortsatt   debatt”
lämplig vid såväl internationella som 
icke-internationella väpnade konflik-
ter. Det är bara naturligt med tanke på 
att den gemensamma artikeln 3, som 
ofta kallas en minikonvention tillämp-
lig i icke-internationella konflikter, ut-
gör ett mycket kort destillat av det öv-
riga regelverket. Vad jag förstår pekade 
åklagarna på tre alternativa grunder 
men pläderade slutligen endast för den 
i sammanhanget tillämpliga artikeln 
147 i GK IV. Enligt Elving åberopade 
åklagarna ”inte artikel 3 som en an-
svarsgrundande kompletteringsregel 
till folkrättsbrottet, men under rätte-
gången gick vi igenom principerna för 
den”. Trots detta kom domstolen att 
anföra att Makitan begått ett brott mot 
gemensamma artikeln 3.

När det gäller min kritik mot gisslan-
konventionen så menar Elving att inte 
heller denna åberopades ”som en an-
svarsgrundande kompletteringsregel 
till folkrättsbrottet”. Åklagarna har en-
dast anfört denna konvention som ett 
tolkningsmedel för definitionen på vad 
som utgör gisslan. Gisslankonventio-
nen är genom en tydlig skrivning i kon-
ventionen inte tillämplig under väpnad 
konflikt och utgör alltså inte en del av 
den humanitära rätten. Trots detta 
hänvisar domstolen till konventionen 
som humanitär rätt och anför att Maki-
tan begått ett brott mot densamma.

Att Romstadgans regler i stora delar 
speglar innehållet i sedvanerätten är vi 
överens om. Det var inte heller denna 
del som min kritik riktades mot. Det 
var domstolens hänvisning till Rom-
stadgans bestämmelser utan att redo-
göra på vilket sätt dessa spelar in. Här 
menade jag att domstolen borde redo-
gjort för skälen bättre då Romstadgans 
regler inte är formellt tillämpliga i fal-
let, bl.a. mot bakgrund av att handling-
arna utfördes innan stadgan överhu-
vudtaget trädde i kraft.

Elvings kritik har i stora delar hand-
lat om att förklara hur åklagarna har 
tänkt och därmed visa att de inte be-
handlat materian felaktigt. Det är bra 
och kanske fick åklagarna onödig kri-
tik. Det är dock förvånande att Elving 
inte i någon del ansluter sig till min kri-
tik av domen. Elving förklarar att åkla-
garna inte menat det som sägs i domen 
och att det hade var och en som delta-
git under pläderingarna och läst stäm-
ningsansökan förstått. Nu är det väl så 
att de flesta varken deltagit under plä-
deringarna eller läst stämningsansö-
kan, men ändå, på sedvanligt sätt, kun-
nat läsa och analysera domen. 

Att åklagarna inte anser sig ansva-
riga för domen är säkert formellt kor-
rekt, här förlitar jag mig på Elvings bre-
da kunnande. Ur ett mer övergripande 
perspektiv kan det dock hävdas ett an-

svar när domstolen har missuppfattat 
och felaktigt tillämpat de rättsliga argu-
ment som åklagarna anfört. Av Elvings 
redogörelse framgår att åklagarna fört 
in såväl gemensamma artikeln 3, giss-
lankonventionen som Romstadgan i 
processen, och att domstolen kommit 
att förhålla sig till bestämmelserna som 
om de vore tillämpliga i det aktuella 
fallet. Man kan fråga sig om åklagarna 
med tanke på Makitan-domens ut-
formning kommer att agera på samma 
sätt i nästa mål.

Elving anser att området är snårigt 
och i praktiken outforskat (nåja). Detta 
intryck är dock något som stärks vid en 
genomläsning av domen. Här kanske vi 
alla har ett ansvar, alla rättens aktörer 
samt rättsvetenskapare. I det avseen-
det kan vikten av utbildningsinsatser 
inte nog understrykas. Jag kan inte an-
nat än hålla med Elving om att en de-
batt behövs, och det vore olyckligt om 
dessa första steg skulle lägga hinder i 
vägen för en fortsatt debatt. Jag väl-
komnar således en fortsatt diskussion 
om dessa frågor inbegripandes både 
det folkrättsliga och det mer process-
rättsliga perspektivet. n

Ola Engdahl  

docent i folkrätt 

försvarshögskolan

Ola Engdahl.

Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag 

som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den 

stora fördelen med ett lagerbolag är att samma 

dag du köper lagerbolaget kan du komma igång 

med verksamheten.

Forma Bolagstjänster AB är ett företag i Forma Gruppen.

LagerboLag • Likvidation  
SnabbavveckLing • FuSion & FiSSion  

boLagSJuridik • SkatteJuridik

• kompletta handlingar
• Leverans inom 2 timmar
• Bolagspärm
• Hjälp med firmanamnet

www.formabolag.se

Box 1030, 85111 Sundsvall.   Tel: 060-17 55 60, 060-17 55 63.   Fax: 060-17 11 35

www.formabolag.se
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Debatt

Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Även telefontolkning utan tidsbokning

Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk

Alltid personlig service

Adman 100 Språk AB
010-550 97 10

info@adman.se
www.adman.se

Rätten att själv få välja 
advokat måste stärkas

 R
ätten att själv få välja advokat i 
en rättslig angelägenhet är en 
grundläggande princip i ett 

rättssamhälle. Det anses bl.a. viktigt att 
den enskilde har möjlighet att välja en 
advokat som har kunskaper inom det 
område som angelägenheten rör och 
som den enskilde känner förtroende 
för.

I Sverige har den enskildes rätt att 
själv få välja advokat blivit alltmer ur-
holkad. Inom offentligt finansierade 
områden, där advokater arbetar som 
offentlig försvarare, målsägandebiträ-
de och offentligt biträde, överlämnas i 
praktiken oftast valet av advokat till 
domstolen eller myndigheten. Om den 
enskilde inte själv väljer advokat väljer 
domstolen eller myndigheten en advo-
kat. I vissa fall är det svårt för den en-
skilde att välja advokat även om han 
eller hon skulle vilja det. Personer som 
sitter frihetsberövade har t.ex. ofta inte 
möjlighet att kommunicera med om-

världen, vilket gör att de har svårt att 
hitta en advokat om de inte redan kän-
ner till någon. Vidare uppställer ofta 
domstolar och myndigheter krav på att 
en advokat måste kunna närvara vid 
ett bestämt tillfälle. Om advokaten inte 
kan närvara vid detta tillfälle väljer 
domstolen eller myndigheten en an-
nan advokat än den som den enskilde 
valt. Det händer också att domstolen 
eller myndigheten väljer en annan ad-
vokat om den advokat som den enskil-
de valt inte lyckas svara i telefon just 
när domstolen eller myndigheten ring-
er.

att vaLet av advokat i de flesta fall 
överlämnas till domstolen eller myn-
digheten innebär att många advokater 
är beroende av domstolens eller myn-
dighetens tycke för sin försörjning.

Staten har ett intresse av att valet av 
advokat inte blir för kostsamt. Staten 
har inget kvalitetskrav på advokaten. 

Istället för att välja en advokat som är 
besvärlig och kostar tid och pengar väl-
jer domstolen eller myndigheten gärna 
en billig och medgörlig advokat. 

Det ligger i den enskildes intresse att 
det finns starka och oberoende advo-
kater som är fria att driva sin klients 
sak. Advokater vars lojalitet ligger hos 
sin klient och inte hos någon annan.

dagens system skapar advokater 
som är beroende av staten. Advokater 
som marknadsför sig mot domstolar 
och myndigheter istället för mot den 
enskilde. Advokater som av rädsla att 
inte bli valda i framtiden inte vågar stå 
upp för sina klienter i alla lägen.

Statens inflytande över valet av ad-
vokat måste minska. Valet av advokat 
bör åvila den enskilde. n

Hans Bredberg  

advokat

I Sverige har den enskildes rätt att själv få välja advokat blivit mer och mer 
urholkad anser advokat Hans Bredberg som oroas av utvecklingen. 

Hans Bredberg.
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JP Rättsfallsnet

Sök rakt in i Sveriges alla domar 
med Googles kraftfulla sökmotor
Med JP Rättsfallsnet får du en komplett bevakning 
av domar inom alla rättsområden. Varje år växer 
databasen med mer än 350 000 domar, fördelat 
på fler än 400 olika ämnen. 

Allt i domen är sökbart. 
Exempelvis: 

•	 Parter
•	 Ombud
•	 Sakfråga
•	 Påföljd
•	 Skadeståndsbelopp
•	 Myndighetsbeslut
•	 Måltyp
•	 Geografisk indelning

3

JP Infonet Förlag 
- Den viktigaste informationen i det bästa formatet

JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets ledande juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande 
informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag 
och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. 

JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den 
viktigaste informationen i det bästa formatet.

www.jpinfonet.se
JP Infonet Förlag

Kornhamnstorg 6, Box 2237, 103 16 Stockholm
Tel: 08-462 65 60, E-post: information@jpinfonet.se

Nu även samtliga tingsrätter!

Missa aldrig mer en dom
Beställ JP Rättsfallsnet idag!

 
Kontakta oss på 

telefon: 08-462 65 60 
eller besök oss på

www.jprattsfallsnet.se
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Väldigt få av dagens juridikföretag har lagt ner någon tid eller resurser på att analysera, effektivisera och optimera sina 
dokumentprocesser.  Konica Minoltas lösningar framtagna för jurist- och advokatbyråer underlättar det dagliga arbetet och 
ger både tids- och kostnadsbesparingar.  

Dokumenthantering
	 	 En	tidstjuv	och	kostnadsmässigt	svart	hål?

Den juridiska branschen har alltid varit en informationsintensiv 
verksamhet där dokument och dess innehåll är hjärtat i orga-
nisationen. Att hålla juridiska register organiserade kan vara en 
mödosam uppgift. Forskning har visat att innehållet kan öka 
med upp till 100% årligen, vilket gör juridisk datahantering vik-
tigare idag än någonsin. 

Ekenberg & Andersson investerade i en lösning från Konica 
Minolta, Scan2Klartext, som medger direktskanning till sitt 
befintliga advokatsystem, Klartext.  

Lisa Mo på Ekenberg & Andersson berättar:  ”- Det nya sys-
temet gör det möjligt att kategorisera dokumentet direkt vid 
skrivaren och dokumentet hamnar rätt direkt.”  

En annan aspekt är säkerheten. Sekretess är avgörande för 
juridiska dokument. En lösning likt ovan skyddar även känslig 
information från obehöriga ögon. Med lösningen får Ekenberg 
& Andersson ett komplett utbud av säkerhet, som bl a omfat-
tar hårddiskkryptering, autentiseringslösningar och den högsta 
nivån av säkerhet för kommersiellt tillgängliga produkter.  
 
Ovanpå detta har advokatbyråer den svåra uppgiften att 
hantera register och dokument som måste spåras för fak-
turering mot klienter. Mängden dokument som produceras 
och utbyts inom en advokatbyrå kan bli betydande men med 
rätt lösningar som integreras med förvaltnings- och redovisn-
ings/debiteringssystem, kan utfallet på sista raden förbättras 
avsevärt.  

Lisa Mo berättar vidare ”- Vi försöker att minimera pappers-
hanteringen så mycket som möjligt och lagrar alla dokument 
digitalt. Det är inte bara en lagringsfråga, utan även en säker-
hetsfråga. Så fort vi får ett dokument från en klient eller från 
tingsrätten, skannar vi in det och lägger det i rätt filmapp. 

Det nya systemet är ett lyft för hela verksamheten och den 
minimerar vår pappershantering avsevärt. Tidigare tog det 

långt tid att spara ner, hämta upp och kategorisera dokument.  
Den här processen tar nu 20 sekunder”.

Professionell dokumenthantering är avgörande för varje 
advokatbyrå och en väl genomförd analys ger i de flesta fall 
snabba resultat i form av minskade kostnader, ökad produktiv-
itet och möjligheten att kunna debitera för administrativ tid. 
Vill du veta mer om hur Konica Minolta kan hjälpa er optimera 
er dokumenthantering gå in på  www.konicaminolta.se/law,  
eller ring 020-57 61 33.

Jimmy Schiöld på Ekenberg & Andersson är nöjd med  
lösningen från Konica Minolta
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Aktuellt

affärsjuristen Carl-olof bouveng 
på advokatfirman Lindahl i stock-
holm är förste icke-amerikan som 
fått förtroendet att vara ordföran-
de för den internationella sektio-
nen i new york state bar associa-
tion. ordförandeskapet varade från 
april 2010 till juni 2011.

 
Hur gick detta till?

– Jag har tidigare arbetat som affärsju-
rist i Washington DC med inriktning på 
internationell beskattning och interna-
tionell handel samt på Mannheimer 
Swartlings kontor i New York under 
1990-talet och engagerade mig då i New 
York State Bar Association. Jag har behål-

”det gäller att ta plats, 
det förväntas i new York”

mÅnadens advokat Carl-olof Bouveng

lit kontakten med organisationen och 
även en viss känsla för amerikansk juri-
dik genom åren. Jag har dessutom flera 
amerikanska klienter och känner många 
advokater i USA.

– Det var visserligen första gången 
som en utlänning haft det här uppdra-
get. Men detta är en internationell orga-
nisation, angelägen att bygga upp kon-
takterna mot utlandet och främja 
utbyten samt samarbeten, då blir det na-
turligt att inte bara ha amerikaner på 
den här posten.

Vilka var dina viktigaste uppgif-
ter?

– Först arbetade jag mycket med bety-

delsen av New Yorks lagstiftning för in-
ternationella rättsfrågor. Ambitionen 
var att marknadsföra New York Law och 
New York Lawyers internationellt, så att 
den lagstiftningen tillämpas vid avtal 
och att tvister löses i New York. Vi gjorde 
en stor utredning och jag tillsatte en 
kommission för arbetet med detta.

– New York State Bar Association har 
representanter världen över. Vi byggde 
relationer med Algeriet, Tunisien, Egyp-
ten och Bahrain. Detta inleddes före den 
arabiska våren och fortsatte när föränd-
ringarna pågick i Nordafrika. I Sydney 
etablerade vi exempelvis en samarbets-
relation med Law Council of Australia. 
Min uppgift var att presentera och repre-
sentera New York-organisationen, att 
vara ansiktet utåt.

Vad var roligast och mest utma-
nande?

– Roligast var att utveckla och under-
hålla mina kontakter i New York och lära 
känna nya människor där, och i andra 
länder, eftersom jag är intresserad av 
kulturella skillnader. Det är utmanande 
att hålla ihop en så här pass stor organi-
sation, är man ordförande för en grupp 
jurister som tycker och tänker om det 
mesta och inte drar sig för att framföra 
detta gäller det att ta plats, annars blir 
det vakuum. Det förväntas också att 
man  just gör det: tar plats. Det är svårt, 
roligt och utmanande!  

Hur är det att vara affärsjurist i 
USA jämfört med i Sverige? 

– Det finns fler likheter än skillnader. 
Självfallet hade jag stor nytta av min 
svenska advokatbakgrund, vi arbetar 
ju med samma typ av klienter och upp-
drag. Men det är ändå en annan rätts-
miljö där, och jag har fått en bättre för-
ståelse för hur de tänker. Amerikanska 
affärsjurister är mer lösnings- och mål-
inriktade än vi. Jag tänker då inte bara i 
tvistesituationer, utan hur de hittar nya 
kreativa affärsupplägg för klienterna. Vi 
har fortfarande för det mesta ett dom-
stolsperspektiv. 

– Jag tror de redan under utbildningen 
lär sig ett mer kreativt tänkande och bol-
lande. Svenska affärsjurister blir tidigt 
probleminriktade och är tekniskt dukti-
ga, och vi har absolut lika vassa verktyg 
som amerikanerna. Allra bäst blir det 
om man parar svenskt tekniskt kunnan-
de med amerikansk kreativitet.

 Per Johansson

”Allra bäst blir 
det om man 
parar svenskt 
tekniskt  
kunnan de 
med 
amerikansk 
kreativitet”
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Karriärlyft med rätt kurs

Läs mer om din nästa utbildning på www.fakultetskurser.se
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se

Sedan 1984 har Fakultetskurser anordnat kurser för yrkesverksamma ju-
rister. Vi har ett brett och aktuellt utbud som ligger i framkant av juridi-
kens utveckling. Detta är möjligt genom vår nära koppling till den forsk-
ning och utbildning som bedrivs vid Juridicum, Stockholms universitet. 

Utbildningen sker i våra lokaler i Gamla Stan. Grupperna är små för 
att bidra till högsta kvalitet. Våra föreläsare är verksamma både inom den 
akademiska världen och som praktiker.
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den 6 oktober hade riksdagsdirek-
tören kathrin flossing bjudit in till 
hildarylunch i sveriges riksdag.

Kathrin Flossing berättade ingående 
om sitt arbete som chef för Riksdagsför-
valtningen, en myndighet med 650 an-
ställda och en omfattande och diversi-
fierad verksamhet i 
demokratins tjänst.

– Vårt uppdrag är 
att se till att riksdags-
ledamöterna får bäs-
ta möjliga förutsätt-
ningar att fullgöra det 
uppdrag de har fått 
av svenska folket i all-
männa val, förklara-
de Kathrin Flossing.

Riksdagsförvaltningen servar de 349 
riksdagsledamöterna med kontor och 
övernattningsrum. En egen resebyrå 
ordnar ledamöternas resor. I riksdagen 
finns också bland annat post, restau-
rang och bankomat.

– En ledamot kan komma hit i början 
av veckan, bo här, och inte gå ut under 
hela veckan om man inte vill, sade Flos-
sing.

Riksdagsförvaltningen har fyra av-
delningar: Kammarkansliet ger service 
åt ledamöterna och har en egen utred-
ningstjänst. Där är bland andra riks-
dagsstenograferna anställda. Utskotts-
kanslierna förbereder ärenden i 
utskotten och EU-nämnden. Kommu-

nikationsavdelningen har hand om 
riksdagens stora bibliotek, driver en 
omfattande besöksverksamhet med 
120 000 besökare per år och har ett 
eget tryckeri. Administrativa avdel-
ningen har hälften av förvaltningens 
anställda. Där hanteras ekonomi, juri-
dik och fastighetsfrågor, där finns en 

barnverksamhet för 
ledamöterna med 
anställda förskollä-
rare, och där finns 
yrkesgrupper som 
snickare, journalis-
ter och fotografer.

Av riksdagens le-
damöter var 46 pro-
cent kvinnor efter 
valet 2010. Bland de 

högre cheferna i Riksdagsförvaltning-
en är 20 av 38 kvinnor, motsvarande 53 
procent. Totalt har förvaltningen 100 
fler kvinnor än män anställda.

Några av cheferna medverkade vid 
Hildarylunchen: Eva Brandorf Helsing, 
chef för riksdagsdirektörens och tal-
mannens stab, berättade om riksdags-
husets historia. Kristina Svartz, nytill-
trädd kanslichef för konstitutions- 
utskottet, talade om vad jurister arbe-
tar med i riksdagen. 

Och chefsjuristen Helén Törnqvist 
redogjorde för den mycket mångskif-
tande verksamhet som juridiska enhe-
ten i Riksdagsförvaltningen sköter.

 MA

hildary besökte riksdagen
hiLdary månadsmöte oktober

Nubiska rummet.

Aktuellt

08-527 640 00     -     info@delgivningsservice.se     -     www.delgivningsservice.se

sds.annons.indd   1 2011-02-11   11:33:51

– AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG –
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Riksdagsdirektören Kathrin Flossing bjöd till Hildarylunch i 
Sveriges riksdag i oktober.
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Aktuellt

Delgivningstjänst

”Delger allt 

överallt”

Box 61, 193 22 sigtuna
Per johansson 070 -730 8384

Juridik kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu

Nya hedersdoktorer
Thomas von Vegesack, tryck-
frihetsexpert och vicepresident 
i internationella PEN, och  
Hans G. Nilsson, chef för  
sektionen för rättsligt arbete 
inom EU:s ministerråd, har ut-
setts till hedersdoktorer vid 
Uppsala universitets juridiska 
fakultet. 

Thomas von Vegesack är en 
av landets främsta experter på 
tryckfrihetsrättens svenska och 
internationella historia. Han har 
en bakgrund som litteraturfors-
kare, kulturjournalist, förlägga-
re (Norstedts 1966–1994) och 
författare. Thomas von Vege-
sack är i dag en av internatio-
nella PEN:s vicepresidenter, ef-
ter att tidigare ha varit 
ordförande för internationella 
PEN:s kommitté för fängslade 
författare samt för svenska 
PEN. Han bedriver för närva-
rande forskning om hur synen 
på fred utvecklats i ett histo-
riskt och internationellt per-
spektiv. 

Hans G. Nilsson är sedan 15 år 
chef för sektionen för rättsligt 
arbete inom EU:s ministerråd 
dit han handplockades från 
Europarådet. Han har därmed 
varit sakligt huvudansvarig 
tjänsteman för samtliga kon-
ventioner och andra rättsakter 
rörande straffrätt och civilrätt 
som antagits av ministerrådet. 
Som ende tjänsteman medver-
kar Hans G. Nilsson vid justitie-
ministrarnas lunchmöten. Han 
har i sin roll gjort sig känd för 
sin förmåga att överbrygga till 
synes oförenliga ståndpunkter, 
alltid med en strävan att uppnå 
så hög juridisk kvalitet som 
möjligt. 

långledighet gav ny kraft
Advokat Olle Flygt, delägare på Mannheimer Swartling Advokat-
byrå, var gäst hos Advokat i framtiden den 22 september. Olle Flygt 
talade om sin 9,5 månad långa ”sabbatical” då han var ledig från 
advokatbyrån utan att göra något särskilt, och om hur det var bra 
för honom själv som människa och yrkesman och även bra för by-
rån. Läs mer i Advokaten nr 7.

Henning Sjöström 
har avlidit
I mitten av oktober avled advo-
kat Henning Sjöström efter en 
längre tids sjukdom. Henning 
Sjöström blev känd när han på 
1960-talet drev det så kallade 
neurosedynmålet, och fick un-
der hela sin karriär mycket me-
dial uppmärksamhet. Han ute-
slöts ur Advokatsamfundet 
1990, men återinträdde fem år 
senare.

– Han var en kontroversiell 
person och han var inte alltid 
sams med Advokatsamfundet, 
som bekant. Men det behövs 
sådana personer som Henning 
Sjöström. Han var en otroligt 
mångfasetterad och spännan-
de och nyfiken människa, säger 
Anne Ramberg, Advokatsam-
fundets generalsekreterare i en 
kommentar till Ekot i Sveriges 
radio.

Henning Sjöström blev 89 år.

De vann Juriststafetten
Den 12 oktober hölls den första 
Juriststafetten i Stockholm. 
Vinnare blev advokatfirman Ce-
derquists herrlag, följt av Stock-
holms tingsrätt och Mannhei-
mer Swartling. Snabbast av 
damlagen var Mannheimer 
Swartlings lag.

Olle Flygt gästade Advokat i framtiden och berättade om sin ”sabbatical”.
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Sveriges modernaste 
advokatsystem.

))) KLEOS

Med webbaserade Kleos har du alla handlingar i alla dina ärenden med dig 
överallt. Ärendets kalender hjälper dig att göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt 
och tidrapporteringen håller ordning på dina timmar. Kombinera med den 
nya faktureringsfunktionen och du har ett kraftfullt verktyg för affärsstöd.  

Läs mer om Kleos fördelar på www.nj.se.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

AFFÄRSJURIST I SYRAKUSA SKICKAR 

BITRÄDET TILL KONTORET EFTER 

SAKNADE HANDLINGAR, 610-TALET 

F KR. UNDVIKS MED KLEOS.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

Läs mer

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

kontakta Juridiska bibLioteket

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

ny Litteratur i urvaL

Tryckår: 2011 om inte annat 
anges.
Agell, Anders: Äktenskap, sam - 

boende, partnerskap / An- 
ders Agell, Margareta Bratt-
ström (5. uppl. Iustus. 308 s.)

Beatson, Jack: Anson ś law 
of contract / Jack Beatson, 
Andrew Burrows, John Cart-
wright (29. ed. Oxford Univ. 
Press, 2010. 750 s.)        

Bernitz, Ulf: Svensk och 
europeisk marknadsrätt. 1, 
Konkurrensrätten och mark-
nadsekonomins rättsliga 
grundvalar (3. uppl. Nor-
stedts juridik. 275 s.)

Brottsoffret och kriminalpoliti-
ken / Claes Lernestedt, Hen-
rik Tham, red. (Norstedts 
juridik. 441 s.)

Dollerschell, Kia: Bortvisning 
(København : Jurist-og Øko-
nomforbundet. 405 s.)

EU-rättslig metod : teori och 
genomslag i svensk rättstill-
lämpning / Jörgen Hettne, 
Ida Otken Eriksson, red. (2. 
uppl. Norstedts juridik. 348 
s.)

Geijer, Ulrika: Sekretess m.m. 
hos allmän förvaltnings-
domstol : en handbok / Ul-
rika Geijer, Peder Liljeqvist, 
Göran Lundahl (2. uppl. 
Lund : Lunds domaraka-
demi. 114 s.)

Julstad, Barbro: Fastighetsin-
delning och markanvänd-
ning (4. uppl. Norstedts 
juridik. 202 s.)

Juridik : civilrätt, straffrätt, 
processrätt / Konrad Lund-
berg et al. (Stockholm : Bon-
nier Utbildning. 661 s.)        

Larsson, Nils: Arrende- och 
andra nyttjanderättsavtal 
i praktiken / Nils Larsson, 
Stieg Synnergren (3. uppl. 
Norstedts juridik. 431 s.)

Larsson, Nils: Kommersiella 
hyres- och arrendeavtal i 
praktiken / Nils Larsson och 
Stieg Synnergren (4. uppl. 
Norstedts juridik. 287 s.)

Levin, Marianne: Lärobok i im-
materialrätt : upphovsrätt, 
patenträtt, mönsterrätt, kän-
neteckensrätt i Sverige, EU 
och internationellt / Mogens 
Koktvedgaard, Marianne 
Levin (10. uppl. Norstedts 
juridik.  632 s.)       

Lindskog, Stefan: Preskrip - 
tion : om civilrättsliga för-
pliktelsers upphörande efter 
viss tid (3. uppl.  Norstedts 
juridik. 722 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forsk- 
ning ; 138)

Ramberg, Christina: Aktie-
ägaravtal i praktiken / 
Christina Ramberg ; under 
medverkan av Richard 
Ramberg (Norstedts juridik. 
201 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Soci-
alförsäkringsrätt : om ersätt-
ning vid sjukdom (Norstedts 
juridik. 259 s.)        

Sund-Norrgård, Petra: Lojalitet 
i licensavtal (Helsingfors : 
IPR university center. 
334 s. Juridiska föreningens 
publikationsserie ; 56. Diss. 
Helsingfors : Univ.

Sørensson, Johan: Stalkning : 
om brottet olaga förföljelse 
samt kontaktförbud (Nor-
stedts juridik, 2011. 130 s.)        

Walin, Gösta: Lagen om skul-
debrev m.m. / Gösta Walin, 
Johnny Herre (3. uppl. 
Norstedts juridik. 390 s. 
Norstedts gula bibliotek)

Lästips

Titel: De mänskliga rättighe-
ternas väg genom historien 
och litteraturen    
Författare: Ove Bring         
Förlag: Atlantis
Boken beskriver de mänsk-
liga rättigheternas väg ge-
nom historien från de första 
rättighetsyttringarna bland 

forntida kulturer i Orienten fram till våra 
dagar. Bokens första del är en idéhistorisk 
och kulturhistorisk exposé över de tanke-
strömningar som lett fram till det moderna 
MR-tänkandet.

Andra delen ger exempel på mer konkre-
ta företeelser, förbrytelser mot mänsklig-
heten men även hur dessa kränkningar av 
mänskliga rättigheter ofta lett till motreak-
tion och samhällsutveckling. Vi får också 
reda på hur det internationella samarbetet 
i FN och Europarådet vuxit fram, frivilligor-
ganisationernas betydelse osv.  

Titel: Konsumentköp : en 
kommentar till konsument-
köplagen   
Författare: Anders Eriksson, 
Lotty Nordling, Torsten Palm      
Förlag: Karnov Group
Vilka regler gäller vid konsu-
mentköp? Vilka rättigheter 
har man som konsument 

om det exempelvis är fel på varan eller 
varan inte levereras på bestämt datum, 
och vilka skyldigheter har säljaren? Boken 
redogör för reglerna i konsumentköplagen 
med utförliga kommentarer och analy-
ser. Reglerna belyses med exempel och 

avgöranden från domstolar och Allmänna 
reklamationsnämnden. 

svarta Listan

Statsrådsberedningen har gett ut en fjärde 
upplaga av ordlistan Svarta listan över 
ord och fraser som kan ersättas i författ-
ningsspråk. Svarta listan gavs ut för första 
gången 1988 och har sedan dess varit ett 
viktigt redskap i arbetet med att moderni-
sera författningsspråket. 

Endast några mindre förändringar har 
gjorts sedan tredje upplagan kom ut 2004.
Ordlistan kan laddas ned från www.reger-
ingen.se.

 

ny rättspromemoria 
om pÅföLJd för mord

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten har publicerat 
rättspromemorian ”Påföljd för mord : en 
sammanställning av domar meddelade 
efter den 1 juli 2009”. Straffet för mord är 
efter lagändring 1 juli 2009, fängelse på 
viss tid, lägst tio och högst arton år, eller 
livstid. Lagändringen har skapat utrymme 
för en mer nyanserad straffmätning och att 
högre tidsbestämda straff än tidigare kan 
dömas ut.

I denna Rätts-PM refereras domar 
avseende 46 mordfall meddelade efter 
1 juli 2009. En slutsats man gör är att 
lagändringen verkar ha fått avsedd effekt. 
Domstolarna mäter ut fängelsestraff som 
relativt väl verkar svara mot hur allvarligt 
brottet är och man använder hela den 
nu gällande straffskalan. Man konstaterar 
dock en viss försiktighet med att utdöma 

fängelse på livstid. Läs promemorian i sin 
helhet på www.aklagare.se 

asyLsökande bedöms oLika vid 
migrationsdomstoLarna  

Rapport från Röda Korset och Raoul 
Wallenberg-institutet
Röda Korset och Raoul Wallenberg-
institutet har granskat 470 ärenden under 
perioden november 2010 till februari 2011 i 
migrationsdomstolarna i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. 

Rapporten visar att bedömningarna för 
att bevilja uppehållstillstånd med anledning 
av skyddsbehov varierar stort vid migra-
tionsdomstolarna. Likartade fall bedöms 
olika i de tre domstolarna och det finns 
även skillnader i bedömningarna av likar-
tade fall bland domarna inom respektive 
domstol.

Med bakgrund av rapporten anser man 
bl.a. att domstolarna behöver bättre kun-
skap om förhållanden i ursprungsländerna 
och att Migrationsöverdomstolen måste 
komma med betydligt fler prejudicerande 
domar för att en enhetlig rättstillämpning 
ska kunna uppnås.

Rapporten Vad krävs för att få skydd? 
– en studie av gränsdragningsproblem mel-
lan olika grunder för uppehållstillstånd av 
Rebecca Stern och Alexandra Segenstedt 
går att ladda ned från Röda Korsets hem-
sida www.redcross.se
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Aktuellt Juridiska biblioteket

För att rekrytera rätt kandidater och hitta nya klienter 
behöver du kommunicera med rätt personer. Med 
Svenska Dagbladet når du chefer, beslutsfattare och 
specialister och nu har Advokatsamfundet skrivit ett 
avtal med Svenska Dagbladet med syftet att hjälpa dig 
att effektivisera i rekryteringsprocessen.

Läs allt om avtalet och hur du hittar den du söker på:
http://advokatsamfundet.se/ och som inloggad på RAMavtal. 
Eller kontakta SvD:s kundansvariga: Jim Berg 070-595 27 87 (B2B) 
eller Emil Lindkvist 076-772 65 60 (Plats)

Hitta den  
du söker
Annonsera i  
Svenska Dagbladet 
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Samfundet

nya Ledamöter 
den 7 oktober 2011

Astrid Trolle Adams, Miller 
Rosenfalck LLP, London; 
England

Sarah Anderberg, Advokat-
byrån Sigeman & Co AB, 
Malmö

Peter Aronsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Lisa Askbrink, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg

Nimrod Badur, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Sofia Berg, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Anna Bergh, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Annica Boudin, AB Advokat-
byrån Bäverbrandt, Jär- 
fälla

Måns Christensson, Advo- 
katen Mats S Holm AB, 
Malmö

Dan Eklöf, Sandart & Partners 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Josefina Erdös, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Paola Gillis, Gillis Sandros 
Juridik Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Niklas Gokall, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Kristian Grahn, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö

Karin Hedberg, MAQS Law 
Firm Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Johan Holm, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Ingela Holmqvist, Advokat- 
firman VEGA KB, Stock-
holm

Kajsa Larsberger Holting, 
MAQS Law Firm Advokat-
byrå AB, Stockholm

Sofia Jacobsson, Advokat-
firman Margareta Fritzdorf, 
Karlshamn

Veronica Johansson, Advo-
katfirman Wikner AB,  
Falun

Jens-Peter Katzoreck, 
Werner, Luger & Partner, 
München, Tyskland

Mikael Laag, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jörgen Larsson, Advokat-
firman Martin Erling AB, 
Malmö

Maria Larsson, Advokatby- 
rån Kaiding Handelsbolag, 
Kalix

Linnéa Ljung, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Bryssel, Belgien

Anna-Carin Ljungberg, Evers-
heds Södermark Advokat-
byrå AB, Stockholm

Cecilia Lohmander, Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advo-
kat KB, Stockholm

Jakob Mehkri, Amber Advo-
kater Halmstad Handelsbo-
lag, Halmstad

Lisa Melin, Advokatfirman 
Lorenius & Partners AB, 
Stockholm

Michael Melin, Advokaterna 
Melin & Fagerberg AB, Gö-
teborg

Michael Melz, Ljungar Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Johan Mikaelsson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö
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Carl Axel Morvay, Advokat- 
firman Lindahl KB, Stock-
holm

Urban Nordström, Juristfir-
man Urban Nordström AB, 
Sala

Jorge A. Concha Novoa, A. 
Advokatbyrå AB, Öster- 
sund

Lisa Olsson, Advokatbolaget 
Molander Björkdal HB, Lund

Tove Rudin, Advokathuset i 
Stockholm AB, Stockholm

Anna Schildknecht, Advokat-
firman Lindahl KB, Stock-
holm

Emelie Svensäter, Advokatfir-
man Lindahl KB, Malmö

Nils Unckel, Gernandt & Da-
nielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Anders Westling, Advokatfir-
man Oebergs AB, Stock-
holm

Andreas Wirén, Advokatfir-
man Delphi KB, Stockholm

Anna Åkerstedt, Björnbergs 
Advokatbyrå, Storuman

registrerade 
eu-advokater

Sigrun Landvall (isländsk 
advokat), EU-advokatbyrå 
Landvall AB, Stockholm

utträdda Ledamöter

Anders Björk, Stockholm, 30 
september 2011 

Tove Bremell, Göteborg, 31 
augusti 2011 

Rickard Colliander, Göteborg, 
1 oktober 2011 

Helena Dahlberg, Stockholm, 
1 september 2011 

Anna Domander, Stockholm, 
25 september 2011 

Jon Eklöf, Göteborg, 1 sep-
tember 2011 

Jenny Eliasson, Malmö, 23 
maj 2011 

Urban Erntoft, Vetlanda, 30 
september 2011 

Suus Hopman, Amsterdam,  
31 augusti 2011 

Susanna Jonsson, Stockholm, 
1 oktober 2011

Hendrik Kangasmuukko, Gö-
teborg, 1 september 2011

Dan Källström, Stockholm,  
9 september 2011 

Ann Larsson, Göteborg, 30 
september 2011 

Maria Lidbom, Göteborg, 5 
september 2011 

Per Luthander, Stockholm,  
1 september 2011 

Anna Marcusson, Stockholm, 
31 augusti 2011 

Johan Maunsbach, Tallinn,  
28 september 2011 

Åsa Nordman, Stockholm,  
1 oktober 2011 

Magnus Rapp, Göteborg,  
1 september 2011 

Helena Riese, Stockholm,  
1 september 2011 

Sebastian Scheiman, Stock-
holm, 1 september 2011 

Gustaf Sparrman, Stockholm, 
25 augusti 2011

Björn Svensson, Stockholm, 
30 augusti 2011 

Gunnar Tengroth, Stockholm, 
1 september 2011 

Agneta Thörnblad, Stock-
holm, 9 september 2011 

Anna Bülow Zetterberg, 
Stockholm, 5 september 
2011 

Siri Öhman, Stockholm, 28 
augusti 2011 

Carl-Gustaf Österberg, Stock-
holm, 1 oktober 2011

avLidna Ledamöter

Jarl Ernberg, Örebro, 8 juli 
2011

remissärenden

Förteckning över remiss-
ärenden, i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2011/0479 Slutbetänkande 

av Utredningen om en 
samordnad reglering på 
kärnteknik- och stålskydds-
området

R-2011/0901 Tydligare och 
enklare fördelning av till-
synsansvar över förorenade 
områden

R-2011/1001 Betänkandet En 
samlad ekobrottsbekämp-
ning (SOU 2011:47)

R-2011/1035 Promemorian 
Utbyte av uppgifter ur kri-
minalregister mellan EU:s 
medlemsstater (Ds 2011:15)

R-2011/1047 Betänkandet Ny 
instansordning för va-målen 
(SOU 2011:53)

R-2011/1104 Betänkandet 
Sanktionsavgifter på trygg-
hetsområdet (SOU 2011:3)

R-2011/1105 Betänkandet Utö-
kat polissamarbete i Norden 
och EU (SOU 2011:25)

R-2011/1192 Promemorian 
Anmälningsskyldighet vid 
utstationering samt förtyd-
ligande avseende missbruk 
av visstidsanställningar en-
ligt anställningsskyddslagen 
(Ds 2011:22)

R-2011/1194 Promemorian 
Bättre tillgång till kommu-
nala föreskrifter (Ds 2011:24)

R-2011/1222 Tilläggsbetän-
kande av havsplanerings-
utredningen Kunskap på 
djupet – Kunskapsunderlag 
för havsplanering (SOU 
2011:56)

R-2011/1252 Europeiska 
kommissionens förslag till 
förordning om införande av 
ett europeiskt föreläggande 
om bevarande av bankkon-
totillgångar; kvarstad på 
bankmedel

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 

08-459 03 25

tom.knutson@ 

advokatsamfundet.se

Ulrika Brandberg (UB), 
journalist

08-459 03 07

ulrika.brandberg@ 

advokatsamfundet.se

Magnus Andersson (MA), 
journalist 

08-459 03 03

magnus.andersson@ 

advokatsamfundet.se
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