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Fyra miljarder mer 
till rättsväsendet

IBA:s ordförande 
i närbild

Reformen ”En modernare 
rättegång” får kritik

Advokaten
”Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. 
Den gäller alla – även folkmordsmisstänkta.”  Lise Bergh, Amnesty
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Kan den humanitära rätten 
stoppa krigsförbrytarna?

”Förändringsprocessen är som ett gummi 
band – så snart man slutar dra i det går det tillbaka.”   
       SEB:s Annika Falkengren talade på Hildarylunch
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Ledare Generalsekreteraren

Asylprocessen – en utvärdering
adVokatsamFundet har tidigare välkomnat den nya in-
stans- och processordningen i utlänningsärenden. Med en 
så stor reform är det inte konstigt om det finns frågor som 
behöver utvärderas och omprövas. Advokatsamfundet 
fäste redan i oktober 2006 migrationsministerns uppmärk-
samhet bland annat på det olämpliga i Migrationsverkets 
förordnande av offentliga biträden och skillnaderna i mig-
rationsdomstolarnas rättstillämpning. Det var därför po-
sitivt att regeringen tillsatte en utredning med uppgift att 
utvärdera den nya reformen. Utredningen har lämnat två 
betänkanden. Jag vill beröra några av de frågor som förtjä-
nar särskild uppmärksamhet.

Ett syfte med den nya instans- och processordningen 
var att uppnå en ökad öppenhet i asylprocessen. När det 
gäller landinformation i databasen Lifos skulle öppenheten 
kunna öka ytterligare dels genom att urvalsprincipen för 
publicering på Lifos görs känd, dels genom att Lifos utökas 
med ytterligare information som till exempel nationell och 
internationell praxis. Till detta kommer att Migrations-
verket och migrationsdomstolarna måste bli bättre på att 
förklara hur man bedömer olika källor i förhållande till 
varandra. De offentliga biträdena måste å sin sida bli bättre 
på att själva hänvisa till landinformation, ta fram informa-
tion, samt ifrågasätta verkets och migrationsdomstolarnas 
bedömning av de olika källornas tyngd. Detta förutsätter 
dock att de offentliga biträdena får betalt för sådant arbete.

Det ökade inslaget av muntlighet i asylprocessen har 
medfört att det råder stor brist på auktoriserade tolkar. 
Utan tillgång till tolkar med för uppgiften relevanta språk-
kunskaper minskar rättssäkerheten allvarligt i asylproces-
sen. Det leder också till längre handläggningstider. Den 

stora skillnaden i andelen muntliga förhandlingar vid olika 
migrationsdomstolar rymmer ett problem, även om den 
delvis kan förklaras av att målsammansättningen ser olika 
ut vid de olika domstolarna. 

tyngdpunkten i asyLprocessen ska ligga hos Migra-
tionsverket. Detta kräver dock att verkets arbetssätt ga-
ranterar att ärendena avgörs på ett komplett underlag. I 
verkets rapport Med sikte på en snabbare asylprocess ges 
förslag på hur handläggningstiderna ska kunna förkortas. 
Ambitionen är givetvis lovvärd. Jag ser dock flera problem 
med förslagen, som i stället riskerar att motverka rättssä-
kerheten i processen. Förkortade handläggningstider kom-
mer nämligen att ske på bekostnad av att de asylsökande 
inte får sina ärenden tillräckligt utredda. I rapporten fö-
reslås bland annat att Migrationsverkets beslutsfattare ska 
träffa den asylsökande redan inom en vecka, och då utan 
att offentligt biträde har förordnats, och i enkla fall avgöra 
om en person får stanna eller ska avvisas direkt. Det är inte 
bra. Vad som sägs vid de inledande förhören kommer att 
ligga till grund för den framtida utredningen och ytterst få 
betydelse för utgången av ansökan. Inte minst med hänsyn 
till att bland annat identitetsfrågan kommit att bli alltmer 
central är det av stor vikt att det offentliga biträdet finns 
med från början och kan förklara för den asylsökande 
varför identitetshandlingar är så viktiga. Den nya arbets-
modellen innebär i detta hänseende en tillbakagång till 
den gamla modellen där offentligt biträde inte erbjöds från 
början av asylprocessen. 

En principiellt viktig fråga är också rätten för den asylsö-
kande att få det biträde han eller hon begär även om biträ-

ANNE
RAMBERG
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Asylprocessen – en utvärdering

det inte kan medverka inom den tidsfrist Migrationsverket 
ställer upp eller inte kan närvara vid muntlig utredning 
den dag som verket bestämt. Det kommer inte att vara 
möjligt för de offentliga biträdena att göra ett tillfredsstäl-
lande arbete om svarsfristerna blir för korta. Modellen 
innebär också ökad risk för att nya omständigheter läggs 
fram först i migrationsdomstolen. Den asylsökande kan på 
detta sätt komma att gå miste om den tvåinstansprövning 
som var avsikten med reformen, och den totala handlägg-
ningstiden kommer sannolikt att öka på grund av en mer 
omfattande kommunicering i domstolen med anledning av 
de nya omständigheter som åberopas.

migrationsöVerdomstoLen har en viktig prejudikatbil-
dande funktion.  Utredningen föreslår införande av par-
tiellt prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen i syfte 
att renodla praxisbildningen och ge domstolen större möj-
lighet att anpassa handläggningen till vad som krävs i det 
enskilda fallet. Dessvärre har det hittills varit alltför få av-
göranden om tolkning av utlänningslagen. Det finns till ex-
empel endast ett fåtal rättsfall från Migrationsöverdomsto-
len avseende barns hälsotillstånd och tolkningen av vad 
som utgör synnerligen ömmande omständigheter när det 
gäller barn. Ett annat område där det saknas vägledning är 
flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell 
läggning. Denna brist på vägledning från Migrationsöver-
domstolen är givetvis inte tillfredsställande och leder till 
olika bedömningar beroende på vilken migrationsdomstol 
som dömer.

En konsekvens av detta är att det uppkommer behov av 
införande av ändringsdispens i Migrationsöverdomstolen, 
vilket skulle vara ett misslyckande och stå i strid med de 
grundläggande idéerna bakom reformen. Från en principi-
ell utgångspunkt finns inte heller några rättssäkerhetsskäl 
som talar för ändringsdispens i högsta instans, tvärtom 
medför det längre handläggningstider. De asylsökande 
tvingas till ännu längre tid i ovisshet och Migrationsöver-
domstolen får mindre tid att ägna sig åt prejudikatbildning. 
Detta förutsätter emellertid en effektiv och rättssäker 
rättstillämpning av såväl Migrationsverket som migrations-
domstolarna. Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan 
migrationsdomstolarna och den brist på likformighet som 
präglar asylprocessen i dag finns därför skäl som talar för 
att införa ändringsdispens i Migrationsöverdomstolen. Det 
är helt orimligt att effekten av en felaktig dom kan bli att 
en person skickas tillbaka till ett land där han eller hon kan 
drabbas av förföljelse och till och med döden. 

det Finns i detta sammanhang anledning att noga titta 
på om barnets bästa verkligen beaktas på sätt som är av-
sett. I år beräknas 1 800 asylsökande barn utan föräldrar 
eller andra släktingar komma till Sverige. Det är givetvis 
av största vikt att dessa ärenden hanteras med största 
möjliga skyndsamhet, att asylskälen utreds på ett tillfreds-
ställande sätt och att barnperspektivet beaktas. Barn får 
beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen öm-
mande omständigheter även om de omständigheter som 
kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs 
för att tillstånd ska beviljas vuxna personer. Barnombuds-
mannen (BO) har påpekat att barnets bästa inte tas på 

tillräckligt stort allvar av Migrationsverket och migrations-
domstolarna. Barns möjlighet att få uppehållstillstånd på 
grund av synnerligen ömmande omständigheter har enligt 
BO också begränsats genom snäva tolkningar av Migra-
tionsöverdomstolen. Med hänsyn till den utsatta situation 
ett ensamkommande barn befinner sig i är Migrations-
överdomstolens bedömning i ett refererat ärende (MIG 
2009:8), som tyder på att det är barnet som har att visa 
att det i verklig mening är övergivet, orimlig. Argument 
som inte är rättighetsbaserade, till exempel behovet av en 
reglerad invandring, får givetvis inte gå före beaktandet av 
barnets bästa. 

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

(I domar och beslut konstateras ofta att bedömningen 
inte kan anses stå i strid med barnets bästa, trots att be-
dömningen borde utgå från vad som är förenligt med bar-
nets bästa. Prövningen borde i stället utgå från ett rättig-
hetsperspektiv avseende barnet och en samlad bedömning 
av barnets situation borde i större utsträckning göras.) En 
annan omständighet som är viktig att beakta när beslut 
fattas i ”barnärenden” är vilka förutsättningar det finns att 
verkställa ett utvisnings-/avvisningsbeslut. 

nÄr det så gÄLLer kostnaderna för offentliga biträ-
den i utlänningsärenden är de regelstyrda men belas-
tar Migrationsverkets anslag som sådant – och inte som 
hos migrationsdomstolarna ett särskilt rättshjälpsanslag. 
Det finns anledning misstänka att offentliga biträden kan 
komma att förordnas i mindre omfattning av budgetskäl. I 
sammanhanget kan man också fråga sig om det kan vara så 
att det finns ett ekonomiskt incitament för de sedan ett år 
ändrade förskottsrutinerna innebärande att de offentliga 
biträdena agerar bank åt Migrationsverket avseende stora 
belopp under långa perioder.

Avgörande för de asylsökande är givetvis att de har 
tillgång till erfarna och kvalificerade offentliga biträden i 
ärenden som kan vara av livsavgörande betydelse för dem. 
Det är därför djupt oroväckande att konstatera att fler och 
fler advokater avböjer att bli förordnade i utlänningsären-
den. 

”Avgörande för de asylsökande är givetvis att de har 
tillgång till erfarna och kvalificerade offentliga 
biträden i ärenden som kan vara av livsavgörande 
betydelse för dem.”
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Nyheter

Fyra miljarder mer
till rättsväsendet
regeringen skjuter till 
ytterligare miljarder till 
rättsväsendet inför det 
kommande året. anslagen 
till rättsliga biträden hör till 
dem som ökar mest.

Rättsväsendet får nästan tio pro-
cent mer i anslag under 2009 
och 2010, enligt regeringens för-
handsinformation om den kom-
mande budgeten. De föreslagna 
ramanslagen för 2010 ligger på 
närmare 36 miljarder kronor, 
att jämföra med 32,6 miljarder i 
budgeten för 2009.

Totalt utlovar regeringen ett 
extra tillskott på 1,4 miljarder 
kronor redan i år, och inför 
nästa år höjs ramanslagen med 
2,6 miljarder.

Bland de områden som får det 

största tillskottet finns rättsliga 
biträden, där bland annat of-
fentliga försvarare och måls-
ägandebiträden ingår. Anslaget 
höjs med cirka 13 procent från 
förra året, till drygt 1,7 miljar-
der. Sedan 2008 har anslaget 
ökat med en halv miljard. Enligt 
regeringen beror tillskottet på 
ökade kostnader för framför allt 
offentliga försvarare.

den proportioneLLt största 
höjningen får kriminalvården, 
där regeringen föreslår en bud-
getförstärkning på 14 procent 
till 7,3 miljarder. Polisens anslag 
ökar med nio procent, till drygt 
19,1 miljarder, och Åklagarmyn-
digheten får totalt 1,1 miljarder, 
en höjning med fem procent. 
Tillskottet till Sveriges domsto-

lar blir ungefär sju procent, och 
domstolarna beräknas kosta to-
talt 4,6 miljarder kronor. 

adVokatsamFundet har länge 
arbetat för ökade anslag till rätts-
väsendet.

– Det är bra att regeringen 
satsar på rättsväsendet, och det 
är på tiden att man skriver upp 
anslagen till rättsliga biträden så 
att de motsvarar kostnaderna. 
Tidigare har man budgeterat 
med en kostnadsnivå som redan 
överskridits när budgeten läggs. 
Det vore dock än mer klokt 
om regeringen kunde tillskjuta 
medel för att också höja ersätt-
ningsnivån, säger Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne 
Ramberg.

UB

Förslag: Höj timkostnadsnormen med 30 kr
domstolsverket föreslår att 
timkostnadsnormen höjs 
med 30 kronor, eller 2,7 
procent nästa år.

Normen blir enligt förslaget 1 134 
kronor för rättsliga biträden F
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domstolsverket utreder 
notariernas situation
Före detta lagmannen sigurd 
heuman utreder på domstols-
verkets uppdrag notariers 
och fiskalers arbetssituation. 
enligt direktiven ska utred-
ningen kartlägga notariernas 
och fiskalernas arbetssituation 
och komma med förslag på 
förändringar.

en undersökning av fackför-
bundet Jusek visar att notari-
erna i första hand upplever sig 
som en arbetskraftsresurs för 
domstolarna, och att handled-
ningen brister på många håll. 
mer än 90 procent av notarier-
na säger sig också arbeta mer 
än ordinarie arbetstid.

advokat som vill häva 
utmätning fall för hd
en advokat krävde i tingsrät-
ten att domstolen skulle häva 
utmätningen av 171 670 kronor 
från en klients konto. enligt 
både advokaten och klienten ut-
gjorde pengarna arvode för det 
arbete som advokaten utfört 
för mannen. tingsrätten ansåg 
dock inte att det visats att 
advokaten genom en sakrätts-
ligt giltig överlåtelse förvärvat 
pengarna. hovrätten beviljade 
inte prövningstillstånd i saken.

nu har dock högsta domsto-
len beviljat prövningstillstånd. 
hd ska pröva om hovrätten 
borde ta upp ärendet.

 Ö 1620-09

Fortsatt arbete för 
processuella rättigheter
Arbetet med att fastslå gemen-
samma rättigheter för miss-
tänkta i brottmålsprocessen 
fortsätter under det svenska 
ordförandeskapet i eu. kom-
missionen och det svenska 
ordförandeskapet samarbetar 
nu för att kunna ta fram en 
rekommendation som innefat-
tar bland annat rätten till tolk 
och information, samt rätt till 
juridisk rådgivning och ombud 
för misstänkta. dessutom 
planeras ett bindande direktiv 
som ska fastslå en miniminivå 
för processuella rättigheter på 
samma områden.

de senaste åren har polis- och 
åklagarsamarbetet intensifierats 
snabbt inom eu. det har fått 
rådet för advokatsamfunden i 
eu, ccbe, att reagera och kräva 
stärkta rättssäkerhetsgarantier.

med F-skattsedel, och 863 kro-
nor för övriga.

timkostnadsnormen styr 
ersättningen till bland annat 
offentliga försvarare, måls-
ägandebiträden och offentliga 

biträden. Det slutgiltiga beslutet 
om nivån på normen fattas av 
regeringen.

Advokatsamfundet har i flera 
år kritiserat systemet med tim-
kostnadsnorm och hur normen 
beräknas.

Regeringen med bland annat finansminister Anders Borg har haft budgetöverläggningar på Harpsund.



7Advokaten Nr 7 • 2009

Nyheter

Ord mot ord inte tillräckligt 
i sexualbrottsmål enligt HD

Skadestånd till advokat för slarv

i början av juli avkunnade 
högsta domstolen, hd, 
friande domar i två princi
piellt viktiga våldtäktsmål. 
advokat per e samuelson 
välkomnar domarna.

Domarna gällde två våldtäkter 
som skulle ha ägt rum 2008. De 
två tilltalade friades helt från 
åtalspunkterna, och HD gick där-
med emot både tings- och hov-
rätternas bedömningar.

I båda fallen hade tingsrätt och 
hovrätt dömt till fängelse med 
bara kvinnans vittnesmål som 
grund. I HD-domarna underströks 
vikten av teknisk eller annan 
bevisning som styrker anmälarens 
berättelse. Det är inte tillräckligt 
att värdera en persons utsaga 
mot en annan för fällande dom. 
För att fälla någon för våldtäkt 
krävs också teknisk eller annan 
bevisning som styrker målsägan-
dens berättelse, vilket saknas i de 
aktuella fallen, enligt HD.

De två domarna väckte en om-
fattande medial uppmärksamhet 
och debatt. De som är kritiska 
till HD:s domar menar att nu blir 
det alltför svårt att få en fällande 
dom i denna typ av mål. Andra 
har välkomnat HD:s avgöranden.

Domsluten har redan fått 
en prejudicerande effekt säger 

en advokat som arbetat 
fem timmar med att biträda 
en misstänkt ska få ersätt
ning som offentlig försva
rare för sitt arbete, trots 
att både polis och åklagare 
missade att lämna begäran 
om förordnande vidare till 
tingsrätten.

Det här fastslog Justitiekanslern i 
ett beslut i juli. 

advokat Per E Samuelson, som 
längre kritiserat våldtäktsmålen 
för bristande rättssäkerhet.

– Det här är HD:s svar på 
den debatt som har gått sedan 
2005 när justitiekansler Göran 
Lambertz och Hans-Gunnar Ax-
berger presenterade rapporten 
”Felaktigt dömda”. Vi har väntat 
på de här prejudikaten, säger 
Per E Samuelson och tillägger:

– Nu ser man att HD har gett 
oss kritiker rätt. Här har HD vänt 
på två mål och friat. Signalen till 
tingsrätter och hovrätter är att 
det har varit för lätt att bli fälld 
för sexualbrottsmål tidigare. Nu 
ska det bli svårare. För oss som 
har varit kritiska är det ett bra 
besked.

En man misstänkt för ofre-
dande och olaga hot hade begärt 
att få advokaten som offentlig 
försvarande i samband med ett 
förhör, där advokaten också 
deltog. Något beslut om förord-
nandet kom dock inte, och en 
månad senare la åklagaren ned 
förundersökningen. Det visade 
sig att varken polis eller åklagare 
hade vidarebefordrat den miss-
tänktes begäran om försvarare. 

richard goldstone får 
första stockholmspriset
den sydafrikanske juristen 
richard Goldstone blir den 
förste mottagaren av nyinstif-
tade stockholm human rights 
Award.

richard Goldstone har, enligt 
priskommittén, under flera de-
cennier gjort enastående insat-
ser för att främja rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter.

bland annat ingick han från 
1994 till 2003 i sydafrikas 
konstitutionsdomstol och 1994 
till 1996 var han chefsåklagare 
för Fn-tribunalerna för Jugo-
slavien och rwanda. i mars 
2009 utsågs Goldstone av 
Fn:s human rights council att 
undersöka brott mot mänskliga 
rättigheter och internationell 
humanitär rätt i samband med 
konflikten i Gaza.

richard Goldstone mottar 
priset vid en ceremoni i stock-
holm den 3 december.

priset har instiftats gemen-
samt av sveriges advokatsam-
fund, international bar Asso-
ciation (ibA) och international 
legal Assistance consortium 
(ilAc), och ska delas ut årligen 
till en person eller en organisa-
tion som gjort särskilt fram-
stående insatser för att främja 
rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter.

regeringen vill stoppa 
konkurrens från staten
stockholms tingsrätt ska kunna 
förbjuda staten, en kommun 
eller ett landsting att bedriva 
verksamhet som snedvrider 
eller kan snedvrida förut-
sättningarna för en effektiv 
konkurrens. det föreslår reger-
ingen i en proposition. enligt 
förslaget ska konkurrensverket 
i första hand föra talan, men 
om verket inte driver ärendet 
får ett företag som berörs av 
förfarandet eller verksamheten 
i stället göra det.

lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2010.

Prop. 2008/09:231

I en kommentar säger Advo-
katsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg:

– den nuVarande lagstiftning-
en har visat sig vara svårtillläm-
pad och innehåller flera brister. 
I de lägre instanserna fanns det 
en tendens till att man hade bör-
jat nagga beviskraven i kanten. 
HD förklarade att två centrala 
och självklara principer måste 
gälla. Det måste ställas höga 
krav på kvaliteten i förunder-
sökningar och samma beviskrav 
ska gälla i sexualbrottsmål som i 
andra brottmål. Konstigare än så 
är det inte. TK

 Läs mer: mål nr: b 1013-09,

 b 1867-09

JK finner att det är troligt att 
advokaten hade förordnats av 
tingsrätten, och att han lidit 
skada genom att utföra arbete 
utan att få någon ersättning. JK 
beslutar därför att Åklagarmyn-
digheten ska betala skadestånd 
motsvarande ersättningen för 
fem timmars arbete. 

 
 JK-beslut 2009-07-16,
 dnr. 1127-08-40

Advokat Per E Samuelson har kritiserat sexualbrottsmålen tidigare.

Richard Goldstone
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abrahamsson ska 
utreda civilkuragelag
rättschefen olle Abrahamsson 
ska på regeringens uppdrag 
utreda lagstiftningen om 
skyldigheten att agera i farliga 
situationer, till exempel vid 
våldsbrott eller olyckor.

Frågan om en så kallad civil-
kuragelag har aktualiserats av 
ett antal uppmärksammade fall 
där privatpersoner bevittnat 
våld utan att ingripa. utredaren 
ska undersöka om det behövs 
lagändringar på området.

anstalt som öppnade 
advokatbrev får kritik
mot anstaltens rutiner öppnade 
de anställda på smälteryd ett 
brev till en intagen från hans 
advokat. enligt kriminalvården 
var syftet att undersöka om 
det fanns otillåtet material i 
kuvertet. 

smälterydsanstalten får nu 
hård kritik från riksdagens 
ombudsmän, Jo.

i beslutet skriver Jo bland 
annat att ”skyddet för förtrolig 
kommunikation enligt bestäm-
melserna i kriminalvårdslagen 
är en för intagna i kriminal-
vårdsanstalt anpassad form av 
det skydd som gäller för varje 
medborgare enligt 2 kap. 6 
§ regeringsformen. det är av 
synnerlig vikt att bestämmel-
serna följs”. 

kriminalvården medger i 
sitt yttrande att det var fel att 
öppna brevet. rutinerna för 
brevgranskning vid anstalten 
ska ses över.
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Det blir varken skytte eller boule i Tällberg i år.

Sigurd Heuman

Förslag på ökad insyn i förundersökningar

Tällbergdagarna inställda

insynsutredningen vill 
att det ska bli möjligt för 
brottsbekämpande myn
digheter att låta journalis
ter, politiker, studerande 
och andra utomstående 
följa myndigheternas ope
rativa arbete.

Det framgår av det delbetän-
kande som utredaren Sigurd 
Heuman överlämnade i septem-
ber till justitieminister Beatrice 

årets upplaga av mellersta 
avdelningens studiedagar 
i tällberg är inställda, på 
grund av för få anmäl
ningar.

För första gången på över fyr-
tio år tvingades arrangörerna 
ställa in studiedagarna. I slutet 
av augusti hade endast ett tiotal 
anmälningar kommit in. Vid den 
tidpunkten brukar man ha mel-
lan 40 och 50 anmälda delta-
gare.

– Vi såg inte någon annan 
möjlighet än att ställa in. Det 
är mycket tråkigt, säger Lars 
Gombrii, sekreterare i Mellersta 
avdelningen.

Någon entydig förklaring till 

Ask. Utredningen vill 
inte ytterligare be-
gränsa allmänhetens 
möjligheter att ta del 
av bilder på döda eller 
skadade människor ur 
förundersökningspro-
tokoll, utan bedömer 
att det redan i dag finns 
möjligheter att skydda 
enskilda brottsoffer eller deras 
anhöriga från spridning av så-
dana bilder.

det låga intres-
set har han inte. 
Kanske beror det 
på programmet, 
kanske ligger 
studiedagarna 
på ett för många 
olämpligt datum. 
Men Gombrii 
säger att det tycks 
som om många 
väntar med att 
anmäla sig till i 
allra sista stund.

Den 18 septem-
ber träffas styrelsen för Meller-
sta avdelningen för att diskutera 
det inträffade. Redan står det 
dock klart att arrangörerna inte 
ger upp.

Insynsutredningen 
behandlar tre frågor 
som rör konflikten 
mellan att medbor-
garna har insyn i 
brottsbekämpningen 
och intresset av att 
enskilda ges ett skydd 
för sin personliga 
integritet.

Insyn och integritet i brotts-
bekämpningen – några frågor, 

SOU 2009:72

– Det som inträffade i år får 
tjäna som en väckarklocka. 
Vi räknar med att det blir en 
fortsättning nästa år, säger Lars 
Gombrii. TK



9Advokaten Nr 7 • 2009

Nyheter

offentliga ombud lärde 
mer i samfundets regi
närmare 50 advokater och före 
detta domare deltog den 2 
september i ett seminarium om 
rollen som offentligt ombud 
på Advokatsamfundet. de fick 
bland annat lära mer om lag-
stiftningen om hemliga tvångs-
medel och om domarens och 
åklagarens arbete i dessa ären-
den. en liknande utbildning 
hölls 2004, i samband med att 
rollen som offentligt ombud 
skapades. den 1 oktober 2004 
trädde ny lagstiftning i kraft, 
enligt vilken ett offentligt 
ombud ska företräda allmänna 
integritetsintressen i ärenden 
om hemlig teleavlyssning och 
hemlig kameraövervakning.

Journalistpristagare 
blir politiker
ledarskribenten maria 
Abrahamsson, mottagare av 
Advokatsamfundets journalist-
pris år 2005, lämnar svenska 
dagbladet för partipolitiken. 
efter tio år som ledarskribent 
siktar hon nu på en plats i riks-
dagen för moderaterna.

advokatbyrån roschier 
får svensk ledning
den finländska advokatbyrån 
roschier får för första gången 
en svensk senior partner när 
Axel calissendorff i december 
efterträder tomas lindholm. 
calissendorff har ansvarat 
för att bygga upp roschiers 
verksamhet i sverige. han får 
stöd av managing partnern ulf-
henrik kull. tomas lindholm 
lämnar byrån för att starta 
egen verksamhet.

För 27 år sedan utträdde 
gunnar nord ur advokat
samfundet för att bli 
bolags jurist. gustav 
Bergstedt gjorde det för 
18 år sedan. nu är de på 
väg tillbaka in i samfundet, 
tillsammans med kollegan 
robert ohlsson.

– Vi tror att tiden har kommit för 
oss att utöka vår verksamhet, 
och att återinträda i Advokat-
samfundet. Det finns utrymme 
för byråer som är betydligt min-
dre än de riktigt stora, men som 
ändå har en affärsjuridisk full-
service, säger Gunnar Nord och 
tillägger:

– Ett viktigt skäl är att intresse-
konflikterna blivit besvärande i 
ett litet land som Sverige med ett 
antal mycket stora byråer. Det 
förestår en tid då det kommer 
att hända mer på detta område.

– den direkt utLösande orsa-
ken till att vi söker återinträde är 
alltså att vi, tillsammans med ett 
antal nuvarande ledamöter, ser 
en intressant affärsmöjlighet för 
byråer av måttligare storlek, där 
klienten kan ha mer kontakt di-
rekt med delägarna, något som 
vi tror att många klienter upp-
skattar, säger Gunnar Nord.  

De återvänder till samfundet

Juristerna i den nystartade 
byrån blir Gunnar Nord, Gustav 
Bergstedt och Robert Ohlsson 
(han kommer senare med sin an-
sökan till samfundet). Till byrån 
kommer tre delägare från Ceder-
quist. De tre är Lennart Kanter, 
Lena Frånstedt Lofalk och Olof 
Fältman. Ytterligare jurister 
kommer från andra håll.

Den nya byråns namn blir 
Nord & Co Advokatbyrå och 
den kommer att ha en allmän 
affärsjuridisk inriktning. Byrån 
kommer att ägna sig åt kapi-
talmarknads-, immaterial- och 
IT-rätt, privata och publika 
transaktioner samt tvistelösning. 

Hur känns det att återvända 
till samfundet?

– Det känns utmärkt. Vi 
gläder oss åt att komma tillbaka 
till ett Advokatsamfund som 
upprätthåller höga etiska krav. 
Anne Ramberg har under hela 
sin tid som generalsekreterare 
framhållit betydelsen av detta. 
I senaste numret av Advokaten 
säger samfundets ordförande 
Tomas Nilsson att ”Advokatkå-
rens främsta bundsförvant och 
konkurrensfördel är advokat-
etiken”. Det ställer vi upp hel-
hjärtat på. Och det har vi alltid 
gjort, säger Gunnar Nord.

 TK

Gustav Bergstedt och Gunnar Nord tillsammans med generalsekrete-
rare Anne Ramberg i samband med att de ansökte om återinträde.

Bransch

 

Auktoriserade översättningar 
av juridiska och finansiella texter

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           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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”att bygga upp en advokat
byrå från grunden kan vara 
både roligt och givande. 
men det gäller att välja rätt 
tidpunkt och rätt männis
kor att samarbeta med.”

Det sa advokat Kristoffer Pers-
son vid projektet Advokat i fram-
tidens lunchseminarium.

För tre år sedan tog Kristoffer 
Persson och två av hans kolleger 
på en av de stora affärsjuridiska 
byråerna steget och startade 
Frank Advokatbyrå. Strax där-
efter anslöt ytterligare en före 
detta kollega. Vid lunchsemina-
riet på Advokatsamfundet den 1 
september berättade Kristoffer 
om varför han valde att starta 
egen advokatbyrå.

Redan under utbildningen 
fanns en dröm om att driva 
egen byrå, men det kändes som 
ett stort steg att ta. Drömmen 
blev tydligare i samtal med kol-
legerna på byrån. 

– Vi hade en gemensam 
värdegrund, kände varandra väl 
och litade på varann, berät-
tade Kristoffer, som betonade 
vikten av att hitta rätt personer 
att samarbeta med om man ska 
bygga upp något eget.

Den gemensamma 
viljan att skapa något 
eget med en egen fö-
retagskultur bar frukt. 
Den 1 september 2006 
slog Frank Advokat-
byrå upp portarna. 
Namnet valdes med 
omsorg för att föra 
tankarna till rak och 
uppriktig rådgivning. 
Idag arbetar åtta 
personer, varav sju 
jurister, på Frank, 
som inriktar sig främst 
på processer samt 
teknik-, medie- och 
telekomjuridik.

Från början arbeta-
de man i ett litet kon-
tor och ansiktet utåt 
var en enkel hemsida. 
Men verksamheten 
gick bra, och ganska 
snart kände Kristof-
fer och hans kolleger att det var 
nödvändigt att satsa på större lo-
kaler, en mer attraktiv hemsida 
och att anställa flera. Klienterna 
kom i stor utsträckning genom 
egna kontakter i företag och på 
andra advokatbyråer. 

Kristoffer Persson ångrar inte 
beslutet att starta eget. Det har 
visserligen krävt och kräver 
fortfarande hårt arbete, men det 
är i större utsträckning arbete på 
egna villkor.

– Arbetet blir roligare av att 
man identifierar sig själv med 
byrån och varumärket, förkla-
rade han.

kristoFFer persson samman-
fattade sina lärdomar från resan 
så här långt med Frank Advo-
katbyrå:

Ett gott självförtroende •	
hjälper. Vi kände trygghet i 
varandra och kvaliteten på 
vår rådgivning.

Uppdragen kommer inte •	
alltid från det håll man 
förväntar sig.
Identifiera rätt tillfälle att •	
satsa (nya lokaler, ny hem-
sida och nyanställda) och 
våga genomföra satsningen.
Det är viktigt att lägga myck-•	
et tid och fokus på vilken 
inriktning verksamheten ska 
ha, både inledningsvis och 
fortlöpande.
Att vara ärlig mot sig själv är •	
grundläggande, till exempel 
vid rekrytering. Kan man 
som liten byrå inte locka 
folk bara genom sitt namn 
får man hitta andra vägar 
att attrahera de bästa med-
arbetarna.
Det är bra att själva sköta •	
det praktiska i början. Det 
ger en kunskap om verk-
samheten, och det är lättare 
än man tror att hitta bra lös-
ningar för byråns infrastruk-
tur till en rimlig kostnad. 
När det hela rullar måste 
man dock hitta effektivare 
rutiner.

Lunchen Var den andra i 
ordningen inom Advokat i fram-
tiden, ett projekt med mål och 
syfte att öka engagemanget och 
inflytandet samt skapa en platt-
form för biträdande jurister och 
yngre advokater. UB

Kristoffer Persson ångrar inte att han tog 
språnget till egen byrå för tre år sedan.

Kristoffer vågade ta steget till eget

Advokat i framtiden
ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Slutstenen -  den ledande avveckl ingst jänsten sedan 1992    Sälj det vilande bolaget 
till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader på 
utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.

Falun 023 - 79 23 00
Malmö 040 - 720 20

Stockholm 08 - 23 41 15
Göteborg 031 - 17 12 25

E-post:      info@standardbolag.se
Hemsida:  www.standardbolag.se
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Länge har advokatkåren 
saknat någon som de kan 
vända sig direkt till för att 
få ett rättsintyg. specialist
läkaren inom rättsmedicin 
martina olsson Frisk driver 
sedan en tid en verksamhet 
som bland annat tar sikte 
just på denna situation.

I dag kan endast åklagare, polis 
och domstol vända sig direkt till 
Rättsmedicinalverket och begära 
en rättsmedicinsk undersök-
ning. Advokaters framställning-
ar har bemötts kallsinnigt från 
Rättsmedicinalverket, RMV, en-
ligt vad flera advokater uppgivit 
till samfundet.

Advokatsamfundet har därför 
i en skrivelse till Justitiedeparte-
mentet begärt att instruktionen 
för Rättsmedicinalverket ska 
ändras så att den skyldighet som 
tidigare fanns för rättsläkarsta-

Här är läkaren som hjälper 
advokater med rättsintyg

tionerna, att besvara ställda 
frågor från enskilda, införs för 
Rättsmedicinalverket. Det finns 
visserligen inte något formellt 
hinder för RMV att besvara 
frågor, men i praktiken gör inte 
Rättsmedicinalverket det. Men 
hittills har inte någon förändring 
skett.

Flera advokater har i detta 
läge efterlyst en person som 
direkt på uppdrag av advokaten 

kan göra medicinska utlåtanden 
för att användas vid domstolsför-
handlingar. För en 
tid sedan startade 
specialistläkaren 
i rättsmedicin 
Martina Olsson 
Frisk ett företag 
där advokater kan 
beställa rättsintyg. 
Martina Olsson Frisk har en 
mångårig erfarenhet av rättsme-

Martina Olsson Frisk, specialistläkare inom rättsmedicin, har etablerat sig som utfärdare av rättsintyg.

mer info
martina olsson Frisk: 
www.rattsintyg.se
rättsmedicinalverket:
www.rmv.se

dicinskt arbete från Rättsmedici-
nalverket.

Martina Olsson Frisk under-
stryker att det är en väsentlig 
skillnad mellan den traditionella 
patient-läkarrelationen och den 
uppgiften läkaren har vid en 
rättsmedicinsk undersökning. 

När Martina Olsson Frisk 
undersöker en person försöker 
hon ta ställning till hur skadan 
eller skadorna kan ha uppkom-
mit. Har skadorna uppkommit 
genom olyckshändelse, har de 
orsakats av annan person som 
vid misshandel eller kan ska-
dorna vara självförvållade?

hon kan Bedöma vid vilken tid-
punkt skadorna har uppkommit, 
om de varit livshotande och om 
det finns risk för framtida men 
till följd av skadorna. 

– Vi som är specialutbildade 
inom rättsmedicin är utbildade 
och tränade just i att hantera 
dessa frågeställningar, säger 
hon.

Martina har även fördjupade 
kunskaper inom ämnesområdet 
sexualiserat våld mot vuxna och 
barn samt inom självmordsforsk-
ning.

Martina Olsson Frisk kan även 
utgå från enbart handlingarna 
och göra sina bedömningar 
utifrån dessa. Hon betonar att 

advokater med 
klienter som är 
såväl målsägare 
som tilltalade kan 
ha intresse av att ta 
fram ett rättsintyg. 

Under flera år 
har kvaliteten på 

rättsintygen kritiserats för att 
vara undermålig. Enligt Martina 
beror det på att kontraktsläkare, 
som visserligen har behörighet 
att utfärda intygen, har för kort 
utbildning på området, endast 
fem dagar.

Rättsintyg utfärdas av läkare 
med särskild behörighet att 
utfärda rättsintyg.

Rättsmedicinalverket har 
huvudansvaret för att utfärda 
rättsintyg. Runt om i landet har 
RMV olika kontrakterade läkare. 

TK

ett rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan 
ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. det kan avse 
både brottsoffret och den tilltalade. syftet med intyget är att 
använda det som underlag i en brottsutredning eller som bevis 
i en rättegång.

intyget kan till exempel beskriva vilka skador en person har 
fått liksom hur och när skadorna kan ha uppkommit. rättsinty-
get grundar sig ofta på en läkarundersökning men det före-
kommer också att dokumentation från sjukvårdsbesök, som 
patientjournaler och fotografier, ligger till grund för intyget.

rÄttsintyg
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ett år av aldrig tidigare 
upplevd osäkerhet och 
förändringar, och nya 
krav från klienterna.

Så beskrev den amerikanske ad-
vokaten David W Rivkin det se-
naste årets tillvaro på den ame-
rikanska advokatmarknaden. 
Rivkin talade vid ett lunchsemi-
narium på Advokatsamfundet 
om hur de amerikanska advokat-
byråerna hanterat krisen. 

Under den första halvan av 
2008 gick vissa verksamhe-
ter fortfarande ganska bra på 
advokatbyråerna, berättade 
Rivkin. Men när banken Lehman 
Brothers gick i konkurs blev det 
en total kollaps för finansmark-
naden. Uppdragen inom private 
equity försvann i det närmaste 
helt, företagstransaktionerna 
stannade av. 

David W Rivkin redovisade siff-
ror på hur krisen påverkat den 
amerikanska advokatmarkna-
den. Såväl vinst som vinst per 
delägare har minskat under 
2008 och första halvåret 2009.

Som vanligt i en konjunktur-
nedgång finns det verksamheter 

Nya klientkrav 
i krisens spår

David W Rivkin har gästat Advokatsamfundet där han berättade att 
hans byrå hittills har undvikit uppsägningar under lågkonjunkturen. 

Försäkringsbolag har 
inte rätt att utse ombud

Förhandsdom. ett försäk-
ringsbolag får inte förbehålla 
sig rätten att utse ett ombud 
för samtliga försäkringsta-
gare om många drabbats av 
skada vid samma händelse. det 
fastslog eG-domstolen i ett 
förhandsavgörande som öster-
rikes högsta domstol, oberster 
Gerichtshof, begärt.

målet gäller en privatperson, 
som begärt ersättning från sin 
rättsskyddsförsäkring för om-
budskostnader. Försäkringsbo-
laget nekade, med hänvisning 
till de allmänna villkoren. enligt 
dem ska rättsskydd bara utgå 
till att väcka talan i pilotmål, 
till grupptalan eller ”till andra 
former av kollektivt försvar 
genom ett ombud som försäk-
ringsgivaren väljer”.

enligt eG-domstolen är 
en sådan klausul dock inte 
förenlig med eG-rätten. enligt 
förhandsavgörandet kan en 
försäkringsgivare inte förbe-
hålla sig rätten att välja ett 
ombud som får representera 
samtliga försäkringstagare.

 Mål C 199/08

Fortsatta brister i  
rättsstaten i pakistan
pakistan. stora brister känne-
tecknar fortfarande rättsväsen-
det i pakistan. det konstaterar 
international bar Associations 
human rights institute (ibAhri) 
i en nyligen publicerad rapport 
om läget i landet. ibAhri pekar 
bland annat på att domstolarnas 
oberoende inte respekteras, att 
korruption är vanligt och att det 
finns stora brister i utbildningen 
av rättsstatens aktörer.

A Long March to Justice: A 
report on judicial independen-
ce and integrity in Pakistan

Fnorgan guidar 
i insolvensärenden
adVokattips. Fn-organet 
unicitrAl har tagit fram en 
guide om” cross-border insol-
vency cooperation”. Guiden 
ger information och tips till 
advokater och domare som ar-
betar med gränsöverskridande 
insolvens ärenden.

mer på webben
läs guiden hos unicitrAl: 
www.unicitral.org

som klarar sig bättre. Fonder, 
konkurser och rekonstruktioner 
är några av dem. Men Rivkin 
konstaterade också att denna 
kris skiljer sig från tidigare 
konjunkturnedgångar på flera 
sätt. Bland annat har inte antalet 
tvister ökat i 
samma om-
fattning som 
de brukar när 
ekonomin går 
ner. Klienterna 
tycks vilja 
vara säkra på att tjäna på det i 
slutänden innan de vågar dra 
igång en tvist. De internatio-
nella skiljeförfarandena tycks ha 
blivit fler, men dessa gäller ofta 
rena skulder som ska drivas in, 
snarare än substantiella tvister, 
enligt Rivkin.

han pekade också på ett an-
nat problem:

– Många av de tvister som 
kommer gäller företag i finans-
branschen, där vi ibland har 
företrätt båda parter. Det blir en 
del problem med intressekon-
flikter på byråerna, konstaterade 
David W Rivkin.

Krisens effekter på advo-
katbyråerna är omfattande. 
Flera stora byråer har sagt upp 
jurister, och man har skjutit på 
planerade nyanställningar. Flera 
storbyråer erbjuder också sina 
anställda tjänstledigt med viss 
ersättning om de arbetar för 
allmännyttiga organisationer. 
Totalt har de 200 största advo-
katbyråerna i USA sagt upp mer 
än 3 000 jurister hittills. Enligt 
Rivkin har hans byrå hittills kun-
nat undvika uppsägningar.

– Men vi märker att de biträ-
dande juristerna är oroliga. Vi 
får många frågor om detta, och 
nästan alla har vänner som sagts 
upp från sina byråer, berättade 
David Rivkin, som också märkte 
en betydligt mer försiktig attityd 
bland de juriststudenter han 
intervjuade inom ramen för 
byråns rekryteringsprogram.

i spåren aV krisen märker 
advokatbyråerna också ett ökat 
tryck från klienterna. De vill ha 
sänkta arvoden och alternativa 
modeller för arvoden, till exem-
pel fasta taxor. 

– Byråerna tvingas acceptera 
det. Vi hoppas kanske på erkän-
nande från klienterna sedan, 
men jag tror snarare att klien-

terna fortsätter 
på samma sätt 
när de ser vad 
de kan göra för 
att sänka sina 
kostnader, sa 
Rivkin.

David W Rivkin anade att kri-
sen kommer att sätta varaktiga 
spår i advokatbranschen. Så 
småningom kommer advokatby-
råerna dock säkert att gå stärkta 
ur krisen, fastslog han.

David W Rivkin är specialise-
rad på internationella skiljeförfa-
randen och tvister och verksam 
vid advokatbyrån Debevoise & 
Plimpton. Byrån har i år för tred-
je året i följd utsetts av Working 
Mother Magazine och organi-
sationen Flex-Time Lawyers till 
en av USA:s 50 bästa advokat-
byråer för kvinnor, bland annat 
på grund av möjligheterna att 
arbeta deltid. UB

”Vi märker att de 
biträdande juristerna 
är oroliga.”
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08-462 65 60 
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Nyheter

S amfundet vill ändra på detta och att re-
formen i dess helhet utvärderas efter 
en tid.

För att tilltalade och andra personer ska 
kunna höras på nytt är kraven, enligt förarbe-
tena, ytterst rigorösa.

− Det finns flera fördelar med den nya lag-
stiftningen, förbättringar och förenklingar. 
Vad som oroat och fortsätter att oroa är till-

talades rätt att höras i hovrätten, säger Tomas 
Nilsson, Advokatsamfundets ordförande.

Att de inte får ge sin version riskerar att bli 
en försämring av deras rättssäkerhet i detta 
avseende, enligt Nilsson och han tillägger:

− Rätten att komma till tals även i hovrätts-
processen är oberoende av utfallet i tingsrät-
ten, men det ska bli intressant att se hur HD re-
sonerar sedan den beviljat prövningstillstånd 

Kritik mot delar av reformen
”En modernare rättegång”
Advokatsamfundet kritiserar viktiga delar av reformen En modernare 
rättegång som man anser äventyrar rättssäkerheten i vissa avseenden. 
Skälen är tilltalades små möjligheter att komma till tals i hovrätten och 
svårigheterna att där hålla tilläggsförhör med andra bevispersoner. 

text Per johansson foto Patrik svedberg

till den man som dömdes till tio år för narko-
tikabrott efter en frikännande tingsrättsdom. 
Han var inte med under förhandlingen i hov-
rätten och En modernare rättegång (EMR) var 
en bidragande orsak att det blev så här.

niLsson understryker Vikten av att ad-
vokater grundligt sätter sig in i det nya regel-
systemet och begär tilläggsförhör när så är 
påkallat, och då använder argumenten som 
förarbetena trots allt tillåter – det duger inte 
med något allmänt hållet och att hänvisa till 
tilltrosbevisning.
Vad är största skillnaden med EMR?

− Det är en oerhört stor skillnad att bara 
använda videouppspelningar av tingsrätts-
förhören i hovrätten. Även om man uppre-
par mantrat att hovrättsprocessen ska vara 
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Nyheter

en överprövning och inte en omprövning av 
tingsrättsdomarna, så ska hovrätten fortfa-
rande rätta till felaktiga tingsrättsdomar. Då 
kan förtydliganden och kompletteringar be-
hövas., säger samfundets ordförande som har 
omfattande erfarenheter av brottmål.

Om den tilltalade byter advokat från tings-
rätten till hovrätten är den nye försvararens 
möjligheter begränsade om han eller hon inte 
får ställa egna frågor utan enbart tvingas för-
lita sig på materialet från tingsrätten. 

− Anledningen att man är missnöjd och byter 
försvarare är kanske just att man anser att allt 
inte kom fram i underrätten, påpekar Nilsson.

adVokatsamFundet hade inga principiella 
invändningar mot EMR i sitt remissvar. Tvärt-
om ansåg samfundet att det fanns flera positi-
va nyheter. I departementspromemorian som 
samfundet yttrade sig över skulle tilltalade ha 
en ovillkorlig rätt att höras i hovrätten om de 
så önskade.

− Inget märkligt med att förslag ändras ef-
ter en remissomgång, men vi tycker inte det 
är rimligt med en så här oerhört betydelsefull 
förändring i propositionen till ny lag, utan frå-
gan borde ha lyfts på nytt, säger Nilsson.

Men anser att en återgång till hur det var ti-
digare är varken önskvärt eller realistiskt:

− Bristerna måste rättas till, men fördelar 
med EMR är bland annat att man nu i större 
omfattning kan hänvisa till handlingar utan att 
behöva läsa upp dem i sin helhet, förenklade 
inställelseregler till domstolen då videokonfe-
renser kan utnyttjas, nya förberedelseregler i 
brottmål kan också vara bra i större mål.

EMR har även betydelse för advokater verk-
samma med civilmål men effekterna av de nya 
reglerna angående omförhör i hovrätten är 
kanske inte lika uppseendeväckande i tviste-
målen.

– Vad gäller handläggningen av tvistemålen 

i tingsrätten har jag inte märkt någon större 
skillnad sedan EMR trädde i kraft, säger Fred-
rik Andersson, affärsadvokat och partner vid 
Mannheimer & Swartling i Göteborg. Det är 
främst i hovrätten som effekterna av EMR 
kommer att märkas.       

− Rättssäkerhetsaspekterna är all-
tid viktiga, som advokat känns det 
angeläget att reglerna tillhandahåller 
möjlighet för parterna att presente-
ra bevisning på bästa sätt. Detta gäl-
ler både i tvistemål och brottmål. Jag 
ställer mig bakom samfundets krav 
på en översyn av EMR.

Den springande punkten med 
nya förhör kommenterar Fredrik An-
dersson så här:

− Det finns trots allt vissa ventiler i 
reformen. Vill man ha ett omförhör 
i hovrätten får man lägga manken 
till och argumentera i sin bevisupp-
gift varför det krävs ett sådant. Det 
blir lite upp till hovrätterna att sätta 
praxis där.

För Fredrik Andersson innebär 
EMR en känsla av att i högre grad 
än förr tvingas leva med resultatet från tings-
rättsförhandlingen på gott och ont − en ökad 
tyngdpunkt på målens första instans var också 
ambitionen med EMR vid införandet i novem-
ber 2008.

en annan amBition med reformen, vilken 
främst lanserades som ett teknik- och utbild-
ningsprojekt, var att effektivisera handläggning-
en, bland annat introducerades tidsplaner.

− Det här är ett positivt inslag och säkert rik-
tigt sätt att jobba på. Men varken jag eller kol-
legerna som jag talat med har ännu märkt att 
systemet med tidsplaner med mera har fått 
någon större effekt.

Han påpekar att det är ännu tidigt, men får 

man EMR att fungera i de här delarna vore det 
mycket positivt. Det blir intressant att se hur 
handläggningstider och balanser påverkats 
om ett år eller två.

 Videoförhören har även kritiserats för att 
vara så tråkiga att se på att koncen-
trationen försämras bland rättens 
tjänare. 

Hovrättslagmannen Håkan La-
vén, Sundsvalls Nedre Norrlands 
hovrätt, skrev på DN Debatt att 
i bland gör åklagare och advokater 
annat när förhören visas i rätten och 
är inte där.

− I fall detta förekommer tar vi gi-
vetvis avstånd från det, men jag tror 
det är ytterst ovanligt. I sanningens 
namn ska sägas att det kan vara svårt 
att koncentrera sig efter flera dagar 
med video, men inget man kommer 
ifrån, säger Tomas Nilsson.

– det BLir ingen nerV i förhand-
lingen och det är fullt förståeligt att 
man efter många timmars videotit-

tande inte kan tillgodogöra sig allt, 
det går helt enkelt inte att koncentrera sig, sä-
ger Fredrik Andersson och tillägger: 

− Alla får koncentrationssvårigheter, men 
det är allvarligast om domarna inte kan kon-
centrera sig eftersom de på basis av video-
upptagningarna ska värdera bevisningen och 
döma utifrån den.

Han tror dock att videoinspelningar och 
uppspelningar är här för att stanna:

− De mycket stora investeringar som gjorts i 
videoutrustning för landets domstolar bygger 
på att inspelningarna också används. Jag skul-
le inte heller bli förvånad om det i framtiden 
kommer ett förslag om prövningstillstånd för 
brottmål för att minska belastningen på hov-
rätterna. n

Tomas Nilsson

Fredrik 
Andersson

”Alla får koncentrationssvårigheter,  
men det är allvarligast om domarna 
inte kan koncentrera sig eftersom 
de på basis av videoupptagningarna ska 
värdera bevisningen och döma utifrån den.
 Fredrik Andersson
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Porträtt Fernando Pelàez-Pier

Ordföranden i International Bar Association (IBA), Fernando Pelàez-Pier, 
anser att advokater verksamma i alla världens hörn på olika sätt 
påverkas eller kommer att påverkas av den ekonomiska krisen. 
Samtidigt kan advokatbyråerna lära av krisen och gå stärkta ur den.

text och foto tom knutson

Gå stärkt ur krisen

E 
nligt Fernando Pelàez-Pier kom 
inte den globala ekonomiska kri-
sen som någon överraskning för 
världens advokater. 

– På ett sätt eller ett annat förväntade vi oss 
att det var på gång. Men det är uppenbart att 
när krisen väl var ett faktum så agerade advo-
katbyråerna på olika sätt, säger han.

Under det senaste året har han rest en hel 
del runt om i världen och träffat företrädare 
för olika advokatbyråer. De som påverkades 
mest i början av krisen var advokatbyråerna 
verksamma i de stora finansiella och kommer-
siella centrumen, som New York och London. 
Men också advokatbyråer som specialiserat 
sig på fastighetsaffärer har påverkats kraftigt, 
oavsett om de finns i USA eller i Europa. Det 
ekonomiska läget har ställt stora krav på ad-
vokatbyråer att snabbt anpassa sig till de nya 
förhållandena på den juridiska tjänstemark-
naden, till exempel genom administrativa 
förändringar såsom personella nedskärning-
ar och omstruktureringar av olika slag.

– Vi har sett nerdragningar och friställ-
ningar bland delägare, biträdande jurister 
och administrativ personal. Men också hur 
byråer har skurit ned på så kallade onödiga 
utgifter, och minskat vissa verksamhetsområ-
den. Å andra sidan har andra verksamhetsom-
råden behövt stärkas, säger Fernando Pelàez-
Pier och tillägger:

– En läxa man kan lära är kanske att advo-
katbyråer som har nått en hög grad av specia-
lisering är de som tycks drabbas mest. De är 
mer sårbara eftersom det har varit svårare för 
dem att skifta fokus. Det har varit svårare för 
dessa byråers advokater att snabbt ställa om 
till andra verksamhetsområden.

Till exempel ser han en skillnad här mellan 

vad som kan beskrivas som anglosaxiska by-
råer å ena sidan och kontinentala eller latin-
amerikanska byråer å den andra. De senare 
har haft lättare att snabbt ställa om och anpas-
sa byråerna efter de nya förutsättningarna. 

krisen har också starkt påverkat förhållan-
det mellan advokaten och klienten. Den har 
tvingat advokaterna att se över hur de bättre 
ska kunna bistå sina klienter i särskilt svåra 
tider. Dessutom har krisen gjort att debite-
ringsmodellerna har hamnat i fokus. Mer so-
fistikerade debiteringsmodeller är något som 
klienterna allt oftare efterlyser. Det är inte så 
konstigt, menar Fernando Pelàez-Pier:

– Klienterna vill ha bästa möjliga tjänst till 
bästa möjliga pris. Den globala krisen kom-
mer att leda till att våra debiteringsmodeller 
testas hårt. Jag tror att de byråer som reagerar 
snabbt och inför de nödvändiga förändring-
arna vad gäller relationen till klienterna är de 
som kommer att ta sig snabbare ur denna kris, 
slår han fast.

Flera signaler under senare tid tyder på att 
världskonjunkturen passerat den absoluta 
botten, och flera ekonomiska bedömare an-
ser att bättre tider stundar runt hörnet. Men 
Fernando Pelàez-Pier betonar att det är viktigt 
att inte andas ut för tidigt och låta sig invag-
gas i tron att det som hänt var en engångsfö-
reteelse.

Han anser att det är angeläget att det skapas 
nya regelverk som kan bromsa eller förhindra 
att liknande världsomfattande finanskriser in-
träffar på nytt. 

– Det finns ett övergripande samförstånd 
om att det behövs ett regelverk. Det är dock 
viktigt att hålla ett öga på de nya regelverk som 
arbetas fram så att man undviker protektio-
nism. Jag tycker att vi ska fortsätta att ha ett 
globalt fokus, och göra vissa fininställningar 
samtidigt som dessa regler även tar hänsyn till 
de mänskliga rättigheterna, säger han. 

Någon direkt eller uppenbar risk för att de 
advokatetiska reglerna ska påverkas av de nya 
regelverk som håller på att ta form har han 
inte sett för närvarande.

adVokater Är i FrontLinJen i kampen för 
mänskliga rättigheter och rättsstatens princi-
per (rule of law) på många platser på jorden. 
Men det är långt ifrån riskfritt.

Fernando Pelàez-Pier uttrycker särskild oro 
för den negativa utveckling som sker på vissa 
platser i Asien, Afrika och i Latinamerika.

– I vissa länder ser vi en situation där rätts-
statens principer har eroderat mycket starkt, 
konstaterar han.

Enligt Fernando Pelàez-Pier har advokater 
en viktig uppgift att fylla i arbetet med att stöd-
ja de samhällen som har problem. 

– Jag vill gärna göra affärsadvokater till star-
ka anhängare av rättsstatens principer, efter-
som vi inte vet vad vi har förrän den dag vi har 
förlorat det. När man möter verkligheten och 
börjar inse att man verkar i ett system där de 
grundläggande rättsstatsprinciperna inte res-
pekteras då inser du att du har problem, sä-
ger han och betonar även den viktiga roll som 
IBA:s institut för mänskliga rättigheter har i 
arbetet med att stärka utvecklingen på områ-
det.

Fernando pelàez-pier är född och uppvux-
en i tampico i nordöstra mexico nära mexi-
kanska golfen. efter juridikstudier i mexico 
har han under ett stort antal år varit verk-
sam som affärsadvokat i Venezuela med 
inriktning på transaktionsjuridik. pelàez-pier 
har varit aktiv i ibA under många år. »

iBaordFöranden
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”Förmånen att varje enskild dag få lära 
mig mer om mina kolleger världen runt 

och lära mig om deras behov, deras 
styrkor och svagheter”, svarar Fernando 
Pelàez-Pier på frågan om vad det bästa 

är med att vara ordförande i IBA.
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Fernando peLàezpier ser flera viktiga ut-
maningar för IBA. Förutom att stödja enskilda 
medlemmar och advokatorganisationer mås-
te organisationen bistå medlemmarna med 
att ”navigera i den turbulens, som den finan-
siella krisen har orsakat för advokatkåren”.  
I detta arbete prioriterar IBA tre insatser:

Fokusera på den finansiella krisens på-1. 
verkan på advokatbyråerna.
Fokusera på mänskliga rättigheter, att 2. 
arbeta och stödja advokatorganisationer 
världen runt. Det handlar också om att 
utbilda, men inte enbart advokater, utan 
även företrädare för rättssamhället i öv-
rigt.
Fokusera på regionala aktiviteter. IBA har 3. 
arbetat mycket med att utveckla regiona-
la aktiviteter med målet att skapa en stark 
samverkan mellan IBA och de olika de-
larna av världens olika regioner.

En permanent prioritering är att behålla 
den höga kvalitet som kännetecknar IBA:s 
aktiviteter. IBA är också en viktig juridisk ut-
bildningsorganisation. Dessutom är IBA en 
av de allra viktigaste plattformarna för olika 
nätverk.

– Så man kan säga att vi är under en hel del 
press, sammanfattar han det hela.

IBA (international bar 
Association) är en världs-
omfattande och världs-
ledande organisation för 
såväl enskilda advokater 
och jurister som advokat-
organisationer och andra 
juridiska sammanslutningar. 
Grundades 1947.

ibA har cirka 30 000 in-
dividuella medlemmar och 
mer än 195 advokat- och 
andra juridiska organisatio-
ner ingår i organisationen.

ibA driver en omfattande 
verksamhet med utbild-
ningar och konferenser 
inom en rad rättsområden. 

detta ger unika möjligheter 
till kontakter med advo-
kater och andra jurister 
världen över. centrala frå-
gor för ibA är framför allt 
frågor om rättssäkerhet, 
rättsstatens principer och 
andra mänskliga rättighets-
frågor, rättsväsendets och 
advokaternas självständiga 
ställning samt utbildnings-
frågor.

ibA arrangerar varje år 
ett stort antal konferenser, 
seminarier och möten. 
dessutom genomför man 
landrapporter, så kallade 
fact finding missions i län-

der där rättsutvecklingen 
är bekymmersam.

Sveriges advokatsam-
fund är medlem i ibA och 
generalsekreteraren Anne 
ramberg har fram till 
oktober 2008 ingått i ibA:s 
management board. hon 
ingår i styrelsen för ibA:s 
human rights institute och 
är en av två ordförande i 
ibA:s särskilda organ för 
rättssäkerhetsfrågor (co 
chair of the ibA rule of 
law Action Group). Även 
enskilda svenska advokater 
är medlemmar.

det hÄr Är iBa

IBA har samarbetat med den europeiska 
advokatorganisationen CCBE, bland annat i 
kritiken mot den världsomspännande pen-
ningtvättslagstiftningen, och även i en så kal-
lad fact finding mission, det vill säga en slags 
landöversyn av rättsväsendet i Polen. Fernan-
do Pelàez-Pier tror att vi får se mer sådana ge-
mensamma uppdrag i framtiden vid tillfällen 
då man ser möjligheter att samarbeta. 

– Det är uppenbart att det är en möjlighet för 
oss och tjäna våra medlemmar bättre. Vi har 
alltid haft ett bra samarbete mellan ledarska-
pet för de två organisationerna. n

Ordföranden i International Bar Associa-
tion (IBA) Fernando Pelàez-Pier besökte 
nyligen Advokatsamfundet. Med anledning 
av hans besök hölls ett seminarium, där 
frågan om hur advokatkåren påverkas av 
den globala krisen i världsekonomin be-
handlades. På seminariet deltog advokater 
från ett tjugotal advokatbyråer.

»

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

Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner  
– Delningar/Fissioner - Kompanjonsavtal
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Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer.
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på
www.ab.se → Bolag Sverige → Avveckling AB → Snabbavveckling, offert. 
Där anger du bolagets eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta.
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
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Mervärdesskattedirektivet är utgångspunkt för för- 
ståelse av rättsläget såväl i Sverige som i andra med-
lemsstater. Bedömningen av varje mervärdesskatte-
rättslig fråga måste ta sin början i EU:s direktiv. Dess 
innehåll krävs för klarläggande av innebörden i nationell 
mervärdesskatterätt. 

Björn Westberg analyserar och beaktar samtliga 
rättsfall från EG-domstolen samt grundläggande EG-
rättsliga principer och andra rättsområden av betydelse 
för tolkningen av mervärdesskatterätten.

Läs mer & beställ på thomsonreuters.se/moms

Konkurrensrätt fokuserar på den praktiska tillämp-
ningen av konkurrensrättsliga regler. Boken riktar sig till 
företag, organisationer och myndigheter och redogör i 
detalj för tolkningen och tillämpningen av de EG-rätts-
liga och svenska konkurrensreglerna. Den är också ett 
oumbärligt redskap för advokater som arbetar med 
konkurrensrättliga frågor.

Författarna Carl Wetter, Johan Karlsson, samt Marie 
Östman har samtliga mångårig erfarenhet av kon-
kurrensrätten i praktiken och är alla verksamma vid 
advokatfirman Vinge.

Läs mer & beställ på thomsonreuters.se/konkurrensratt

TVÅ NYA DJUPA KOMMENTARER FRÅN
THOMSON REUTERS.
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Gästkrönika

ningar genom att kriminalisera grova internationella brott 
såsom folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytel-
ser och tortyr.

Om ett land inte kan eller vill utreda brott eller ställa 
personer inför rätta för grova kränkningar av mänskliga 
rättigheter måste utredning och lagföring kunna ske på 
internationell nivå, och Amnesty har länge engagerat sig 
för upprättandet av internationella domstolar där de som 
begår grova internationella brott kan ställas inför rätta. 
Amnesty stöder därför till exempel den internationella 
brottmålsdomstolen (ICC).  

För nÄrVarande pågår en utlämningsprocess i Sverige 
mot en rwandisk medborgare som är misstänkt för delak-
tighet i folkmordet år 1994. Amnesty anser att rättssäker-
heten i Rwanda har stora brister, bland annat därför att 
möjligheten för den åtalade att kalla egna vittnen är myck-
et liten eftersom de riskerar trakasserier, misshandel och 
till och med kan hotas till livet. Av den anledningen har 
Amnesty motsatt sig att mannen utlämnas till Rwanda och 
anser i stället att mannen ska ställas inför rätta i Sverige. 
I juli fattade regeringen beslut om att mannen skulle ut-
lämnas till Rwanda. Utlämningen har dock inte verkställts 
eftersom mannen har anmält regeringens beslut till Euro-
padomstolen, som i sin tur har begärt inhibition i avvaktan 
på att ärendet utreds vidare. 

Ett parallellfall är nu aktuellt i Finland. Det finländska jus-
titiedepartementet kom dock till en annan slutsats än den 
svenska regeringen. Finland avvisade Rwandas begäran om 
utlämning av en folkmordsmisstänkt man. I stället åtalades 
mannen vid en finländsk domstol. Även Rwandatribunalen 
och stater som Frankrike och Storbritannien har sagt nej till 
utlämning av ungefär samma skäl som Amnesty har anfört.

Svenska lagar måste anpassas efter
folkrätt och internationell straffrätt

amnesty internationaL arbetar aktivt för att förebygga, 
förhindra och protestera mot grova kränkningar av mänsk-
liga rättigheter. Kränkningar som är brott mot folkrätten 
och den humanitära rätten. En viktig del av vårt arbete är 
att ställa krav på rättvisa genom att brotten utreds och att – 
om det finns tillräcklig bevisning – de ansvariga ställs inför 
rätta och döms. Trots att det, världen över, begås kränk-
ningar av mänskliga rättigheter, är det endast ett fåtal av de 
ansvariga som ställs inför rätta och döms.

Just nu arbetar Amnesty bland annat för att rättvisa ska 
skipas för Maina Sunuwar och hennes anhöriga i Nepal. I 
februari 2004 greps den 15-åriga Maina Sunuwar i sitt hem 
av medlemmar ur den nepalesiska armén. Hon torterades 
till döds i ett närliggande militärläger och begravdes i hem-
lighet. I mer än fem år har hennes mor kämpat för att de 
som torterade och dödade henne ska ställas inför rätta. 

Det är Amnestys uppfattning att alla världens länder har 
en skyldighet att bekämpa straffriheten för grova män-
niskorättskränkningar genom att se till att den nationella 
lagstiftningen gör det möjligt att utreda och lagföra brotten 
på nationell nivå och i nationella domstolar.

i många LÄnder – till exempel i Sverige – är lagstiftningen 
bristfällig vilket kan leda till att förövare går fria och offer 
inte får upprättelse. För att detta inte ska ske anser Am-
nesty att personer som har gjort sig skyldiga till grova män-
niskorättskränkningar ska kunna åtalas och dömas varhelst 
i världen de befinner sig, oavsett var brottet begicks och 
oavsett vilka medborgarskap förövaren och brottsoffren 
hade. Amnesty har därför länge krävt att världens stater 
ska förändra sin nationella lagstiftning genom att införa 
universell jurisdiktion. Men det räcker inte med det. Sta-
terna måste också bekämpa grova människorättskränk-

GästkRöNiköR
lisE BERGh
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”Rätten till en rättvis rättegång är en 
grundläggande mänsklig rättighet. Den 
gäller alla – även folkmordsmisstänkta.”

Självklart anser Amnesty att rättegångar, om möjligt, ska 
genomföras i det land där brottet har begåtts, men inte till 
vilket pris som helst. Rätten till en rättvis rättegång är en 
grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla – även 
folkmordsmisstänkta. 

Som ett led i arbetet med att bekämpa straffriheten 
för grova människorättskränkningar, gör Amnesty nu en 
genomgång och en kritisk granskning av olika länders 
lagstiftning på området och tillämpningen av denna. En 
serie rapporter på temat ”No Safe Haven” (”Ingen fristad”) 
kommer att publiceras under de närmaste åren. Syftet 
med rapporterna är att verka för att inga länder ska vara 
fristäder för dem som har gjort sig skyldiga till grova inter-
nationella brott. Rapporterna ska kunna användas bland 
annat av domare, åklagare, advokater och andra jurister, 
poliser samt brottsoffer och deras familjer, för att ta reda 
på vilka länder som aktivt motarbetar straffrihet, det vill 
säga var det är möjligt att lagföra personer som har gjort 
sig skyldiga till grova kränkningar av mänskliga rättigheter. 

i FeBruari i år publicerades den svenska rapporten. Am-
nesty anser att det finns brister i den svenska lagstiftning-
en när det gäller möjligheterna att lagföra personer som 
har gjort sig skyldiga till grova internationella brott. Bland 
annat kritiserar Amnesty det faktum att flera internatio-
nella brott inte är explicit kriminaliserade i svensk rätt och 
att vissa av reglerna om straffansvar och ansvarsfrihet inte 
överensstämmer med folkrätten. Vi kritiserar även regler 
om preskription vid lagföring i dessa fall och att politisk 
inblandning tillåts ske vid till exempel vissa åtalsbeslut och 
beslut om utlämning. I rapporten kräver Amnesty att dessa 
brister åtgärdas. Vi kräver vidare att Sverige ratificerar 
samtliga internationella konventioner rörande internatio-
nell straffrätt. 

Sverige har – i synnerhet i internationella fora – under 
lång tid tagit en aktiv roll i arbetet med att bekämpa straff-
frihet för grova människorättskränkningar och att upprätta 
internationella domstolar där brotten kan utredas och de 
skyldiga ställas inför rätta. 

Snart åtta år efter det att Sverige ratificerade Romstad-
gan för ICC och snart sju år efter det att betänkandet och 

Lise Bergh är generalsekreterare för 

amnesty internationals svenska sektion

lagförslaget om internationella brott och svensk jurisdik-
tion (SOU 2002:98) publicerades, har regeringen fortfa-
rande inte presenterat en lagrådsremiss med tillhörande 
lagförslag där den svenska straff- och processlagstiftningen 
anpassas efter bland annat Romstadgan. Att detta lagstift-
ningsarbete tar så lång tid är något som Amnesty vid upp-
repade tillfällen har kritiserat. Det är hög tid att regeringen 
– efter alla dessa år – presenterar en lagrådsremiss!

Sverige har inrättat en speciell nationell polisenhet – 
Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission – för att spåra 
och utreda folkrättsbrott. Det finns inga tillförlitliga uppgif-
ter om antalet krigsförbrytare i vårt land men i november 
2008 hade Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission 
fått in 50 anmälningar mot personer misstänkta för brott 
mot folkrätten. Om Sverige inte lagför dessa, kan ICC 
under vissa omständigheter begära att de överflyttas till 
Haag. I värsta fall kan de förbli ostraffade.

sVerige har en skyLdighet att aktivt bekämpa straffri-
heten för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Det 
är mycket viktigt att Sverige är ett föredöme internatio-
nellt, också genom att visa att man tar straffriheten på all-
var även på nationell nivå genom att se till att den svenska 
lagstiftningen anpassas efter de krav som folkrätten och 
den internationella straffrätten uppställer. Om så inte sker 
riskerar Sverige, som i så hög utsträckning arbetat för att 
få ett fungerande internationellt rättssystem på plats, att 
förlora sitt anseende och dessutom bli en fristad för män-
niskorättsförbrytare.
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Vässade vapen mot
krigsförbrytarna

Systematiska våldtäkter, fördrivning av hela folkgrupper och massmord har förmodligen funnits lika länge 
som det funnits krig. 

Men på senare år märks en allt starkare strävan efter att inte bara skydda enskilda, utan att också lagföra 
de individer som ligger bakom krigsförbrytelserna. Den humanitära rätten har rört sig stadigt, om än ryckvis, 
framåt. Internationella Brottmålsdomstolen i Haag och en rad tribunaler har åtalat och fällt makthavare. 
Rörelsefriheten för gamla diktatorer och militära befälhavare har plötsligt begränsats, när ambitiösa 
åklagare och domare hotar med åtal.

Den humanitära rätten tycks ge tänder åt folkrätten. Men kan rättvisan verkligen vara blind 
för politik och maktförhållanden i världen? 

text ulrika brandberg, Per johansson och tom knutson foto ashley gilbertson/vii network och scanPix

Fokus Humanitär rätt
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en internationella humanitära rät-
ten har utvecklats snabbt sedan det 
kalla krigets slut för knappt 20 år 

sedan. Flera internationella domsto-
lar, tillfälliga och en permanent, har upprät-
tats för att pröva åtal för folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser. Bland 
de åtalade finns en före detta och en sittande 
statschef. 

De internationella domstolarna markerar 
på flera sätt att en ny era inletts. 

– Den sedan länge erkända sanningen att 
internationella brott kan begås ostraffat har 
övergetts. Det finns vissa brott där det inter-
nationella samfundet har ett ansvar för att 
utkräva rättvisa, säger Mark Ellis, general-

sekreterare i International Bar Association, 
IBA.

Och den internationella straffrättens kvar-
nar har börjat mala. Vid Internationella 
brottmålsdomstolen i Haag (ICC) pågår för 
närvarande åtta mål, med sammanlagt 13 
misstänkta. De tilltalade kommer från Kongo, 
Uganda, Sudan och Centralafrikanska repu-
bliken och misstänks alla för grova humani-
tära brott. Några av dem är gripna och en har 
frivilligt inställt sig i domstolen, men de allra 
flesta av dem är på fri fot, trots arresterings-
ordern från ICC.

Samtidigt arbetar flera internationella 
krigsförbrytartribunaler med att lagföra 
misstänkta för de grymheter som begåtts i 

Rwanda, före detta Jugoslavien, Sierra Leone 
och Kambodja. Över 160 personer från alla de 
stridande parterna i konflikten har åtalats vid 
Jugoslavientribunalen. Hittills har ungefär 60 
fällts för brott. Rwandatribunalen har genom-
fört ett 20-tal rättegångar, med närmare 30 
dömda som följd. En ny tribunal för Libanon 
ligger i startgroparna.

Den materiella rätten på området har pre-
cis som institutionerna utvecklats snabbt 
under de senaste 20 åren. Domarna från Ju-
goslavientribunalen (ICTY) och Rwandatri-
bunalen (ICTR) har klargjort vad som ryms 
inom brottsrubrikerna och skapat prejudikat 
på området.

Jugoslavien- och Rwandatribunalerna fast-
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slog exempelvis att våldtäkt kan be-
traktas som brott mot den internatio-
nella humanitära rätten.

Även processuellt har tribunalerna va-
rit nyskapande. Här har common law och 
civil law förenats, och domare, advokater 
och åklagare från de olika systemen och 
många olika rättskulturer har lyckats arbeta 
tillsammans. Liksom på många andra områ-
den har ICTY och ICTR varit föregångare och 
ICC har tagit efter deras modell.

Att bygga upp en helt ny rättsordning är na-
turligtvis inte billigt. De internationella dom-
stolarna kritiseras emellanåt för att kosta allt 
för mycket, inte minst utslaget på hur många 
som åtalas och döms. Ett annat problem är att 

man inte alltid 
lyckats skapa 
förtroende för 
rättskipningen 
i det samhälle 
som brotten be-
gåtts. Mark Ellis 
pekar på att det-
ta särskilt gäller 

de domstolar som 
har sitt säte i andra 

länder än de där 
brotten begåtts, 

som ICTY, ICTR 
och ICC:

– Människor kan inte se rättvisan i arbete, 
rättsutkrävandet är fjärmat från scenen för 
brotten och de som drabbats av dem, säger 
han.

Att domstolen finns på plats i det land saken 
gäller hjälper alltså domstolen att bli effektiv 
och uppfattas som legitim. Samarbete och ge-
nuint engagemang från det aktuella landets 
regering är en annan viktig framgångsfaktor. 
Specialdomstolen för Sierra Leone nämns ofta 
som ett exempel på detta. I Kambodja, som 
också begärde hjälp av FN, har samarbetet med 
regeringen inte fungerat lika bra. »
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Fokus Humanitär rätt

Mark Klamberg, doktorand i folkrätt vid 
Stockholms universitet, jämför Jugoslavientri-
bunalens framgångar med att lagföra de miss-
tänkta med ICC:s misslyckande i Sudan:

– Varför fungerar det med Balkan men inte 
med Sudan? Förklaringen är att länderna på 
Balkan vill in i EU. Och EU har ställt krav på 
de berörda staterna att de måste samarbeta 
om de vill ha ekonomiska avtal och ett fram-
gångsrikt utbyte. Världssamfundet har ju inte 
riktigt samma hävstång mot Sudan, konstate-
rar han.

Även USA har tryckt på för att få Jugoslavien 
att samarbeta.

aVskrÄcka Från Brott

Ett syfte med straff är naturligtvis att av-
skräcka människor från att över huvud taget 
begå brott. Mark Klamberg har tidigare arbe-
tat vid ICC i Haag. Han är osäker på om det 
finns några empiriska belägg för att den hu-
manitära rätten i alla konflikter har en sådan 
effekt. Men de praktiska erfarenheterna talar 
för att det ändå kan fungera.

mar brotten de utsatts för är något nytt. Den 
möjligheten finns inte i andra internationel-
la domstolar, att offren själva kan medverka 
är en spännande utveckling, säger Richard 
Goldstone.

Både i ICC och de internationella special-
domstolarna har åklagarfunktionen och ar-
betet med att utreda brotten och spåra upp 
de misstänkta fått mycket uppmärksamhet. 
Domarna är betydligt mer okända. Och allra 
minst fokus är det kanske på de tilltalades ad-
vokater.

Enligt Mark Ellis har försvarets situation och 
resurser varit ett problem i de internationel-
la domstolarna. Inför domstolens första mål, 
mot serben Dusko Tadic 1997, erbjöd det ame-
rikanska advokatsamfundet, ABA, försvarar-
na hjälp att förbereda sig. Deras situation var 
då svår, berättar Mark Ellis. 

– Vid den tidpunkten fanns inget kansli och 
väldigt lite pengar för advokaterna, trots att 
varje åtalad har rätt till ett ombud. Resurserna 
var så små att jag kände oro för att det inte 
skulle bli en rättvis rättegång.

Mark Ellis fick 
då stöd från den 
dåvarande chefs-
åklagaren Richard 
Goldstone.

– Hans uppfatt-
ning var, helt rik-
tigt, att om inte 

det internationella samfundet uppfattade rät-

historik

De internationella domstolarna har enligt 
alla bedömare varit framgångsrika när det 
gäller att skipa rätt när misstänkta hamnat in-
för skranket. Problemet har dock i många fall 
varit att gripa de misstänkta. I Jugoslavientri-
bunalen är till exempel Ratko Mladic, över-
befälhavare för den bosnienserbiska armén, 

”Människor kan inte se rättvisan i arbete, 
rättsut krävandet är fjärmat från scenen för  
brotten och de som drabbats av dem.” Mark Ellis, IBA

– Jag arbetade på domstolen 2006 när man 
förde dit den första åtalade från Kongo. Vi hör-
de då att ryktet spreds bland personerna ute 
i landet att domstolen finns och man kunde 
hamna inför skranket. De som beskrev det sa 
att det gav en effekt, att de stridande parterna 
lugnade ner sig, säger han och konstaterar att 
förundersökningarna i Sudan enligt vissa bi-
dragit till tryck så att det blivit fredsförhand-
lingar mellan rebellrörelsen och regeringen. 

Även Richard Goldstone, tidigare chefs-
åklagare i Jugoslavientribunalen och Rwanda-
tribunalen, tror att hotet om att ställas inför 
rätta kan avskräcka.

– Under Operation Storm varnades de kroa-
tiska styrkorna för att inte bryta mot interna-
tionell humanitär lag. Det gjorde de givetvis, 
men jag tror det blivit ännu värre om inte tri-
bunalen funnits där, säger han.

Ett annat mål med den internationella hu-
manitära rätten är att ge röst åt och upprättel-
se till offren för de grövsta brotten. Vid ICC har 
man gett brottsoffren en ställning som man 
kan likna vid målsäganden i svenska domsto-
lar. De kan genom ombud delta i processen, 
ställa frågor och väcka anspråk. 

– Möjligheterna till upprättelse för offren 
genom att ICC bekräftar och uppmärksam-

tegången som rättvis skulle det försvaga hela 
institutionen. Tadic fick allt stöd som behöv-
des för sitt försvar för att garantera att det 
skulle uppfattas som en rättvis rättegång, be-
rättar Ellis, som också påpekar att situationen 
nu förbättrats.

sVårt att gripa misstÄnkta

Vid ICC finns ett kansli som ger administrativt 
stöd till försvararna, liksom en advokatsam-
manslutning. I november 2008 fanns 264 ad-
vokater upptagna på ICC:s lista över försvara-
re. De allra flesta kommer från länder i Europa 
och Afrika. Ingen är svensk.

Men fortfarande råder en viss obalans mel-
lan försvaret och åklagarna. Det menar i alla 
fall Christian Åhlund, generalsekreterare i 
ILAC, en organisation som arbetar med rätts-
ligt bistånd till konfliktdrabbade länder.

– För att kunna bedriva ett effektivt och re-
levant försvar är det ibland nödvändigt att 
exempelvis ge sig ut på landet och förhöra 
vittnen som det var i Bosnien, vilket kan vara 
förenat med stora kostnader och kräva omfat-
tande resurser. Det är svårt för försvarssidan 
att bekosta. Åklagarsidan har däremot ganska 
goda möjligheter, säger han.

»
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Mellan den 20 november 1945 och den 1 oktober 1946 hölls krigförbrytatribunalen i Nürnberg där 
de huvudanklagade ur nazistregimen ställdes inför rätta och fälldes för sin krigsförbrytelser.
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Den humanitära rättens historia brukar 
sägas ha sin början med nürnberg- och 
tokyorättegångarna efter andra världs-
krigets slut. det var krigets förlorare 
som ställdes inför rätta, och i många fall 
dömdes, för brott mot freden, brott mot 
mänskligheten och krigsbrott.

Vid nürnberg- och tokyorättegång-
arna fanns brotten ännu inte kodifierade 
i några konventioner, och rättegångarna 
kritiserades för att tillämpa retroaktiv 
lagstiftning. domstolarnas försvarare 
argumenterade utifrån naturrättsliga 
resonemang om principer som står över 
skriven lag. 

efter andra världskriget arbetades 
bland annat folkmordskonventionen och 
Genèvekonventionerna fram. det kalla 
kriget satte dock effektivt stopp för alla 
försök att utkräva individuellt ansvar för 
brott mot konventionerna. utan stöd från 
Fn:s säkerhetsråd kunde inget göras, och 
säkerhetsrådet var förlamat av super-
makternas maktbalans. planerna på att 
inrätta en internationell brottmålsdomstol 
kom därför ingen vart.

med berlinmurens fall och sovjetunio-
nens sönderfall 1989 och 1990 ändrades 
plötsligt förutsättningarna för att hävda 
de mänskliga rättigheterna, och strax 
därefter tydliggjorde kriget i Jugosla-
vien behovet av vassare tänder för de 
mänskliga rättigheterna. 1993 skapade 
säkerhetsrådet tribunalen för före detta 
Jugoslavien (icty). Grunden för beslutet 
är Fn-stadgans sjunde kapitel. året efter 
tillkom rwandatribunalen (ictr), också 
den genom ett så kallat kapitel sju-beslut 
i säkerhetsrådet. 

1998 antog 120 stater romstadgan om 
en internationell permanent brottmåls-
domstol. den 1 juli 2002 hade stadgan 
ratificerats av 60 stater, och kunde träda 
i kraft. den internationella brottmåls-
domstolen, icc, är liksom icty placerad 
i haag. ictr bedriver sitt arbete i Arusha 
i tanzania.

2002 inrättades specialdomstolen för 
sierra leone, på initiativ av landets reger-
ing, men med stöd från Fn. 2005 tillkom 
kambodjatribunalen, i samarbete mellan 
kambodjas regering och Fn. ytterligare 
en specialdomstol inrättades samma år 
för libanon, efter en förfrågan från lan-
dets regering.

historik

fortfarande på fri fot. ICC har bara lyckats få 
ett fåtal av sina misstänkta inför rätta.

Ambassadör Hans Corell, före detta un-
dergeneralsekreterare och rättschef i FN, var 
generalsekreterarens representant vid Rom-
konferensen där stadgan för Internationel-
la brottmålsdomstolen togs fram. Han är en 

varm anhängare av den internationella huma-
nitära rätten, men också mycket kritisk till ut-
vecklingen i världen. 

– Vi lyckades slutförhandla Romstadgan på 
fem veckor. Jag tror att i ett historiskt perspek-
tiv var det här något alldeles fantastiskt att det 
kunde ske på så kort tid. Sedan tycker jag att 

utvecklingen gått i en riktning som inte har 
varit så positiv. Jag hade önskat att det var mer 
av handlingskraft bakom staternas agerande 
här, säger han.

I en rättsstat kan staten sätta kraft bakom 
rättssystemet i form av poliser som griper de 
misstänkta och ser till att de inställs inför dom- »

Mellan den 20 november 1945 och den 1 oktober 1946 hölls krigförbrytatribunalen i Nürnberg där 
de huvudanklagade ur nazistregimen ställdes inför rätta och fälldes för sin krigsförbrytelser.
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stolen om de åtalas. Enligt Hans Corell måste 
världssamfundet, och i praktiken FN:s säker-
hetsråd, bereda sig på att agera polis för att 
den humanitära rätten ska få genomslag på 
allvar.

– Jag tycker att det är ovärdigt av Säkerhets-
rådet att sätta upp en domstol och sedan inte 
följa upp konsekvenserna, säger han om Jugo-
slavientribunalen med hänvisning till att Rat-
ko Mladic alltjämt är på fri fot. 

Det är Säkerhetsrådet som upprättat tribu-
nalerna för Jugoslavien och Rwanda, och över-
lämnat situationen i Darfur till åklagaren vid 
ICC. Även där borde Säkerhetsrådet ha agerat 
med mer kraft, menar Corell.

– Jag menar att Säkerhetsrådet två dagar 
efter att åtal var väckt mot president al-Ba-
shir skulle ha antagit en resolution som be-
faller Sudan att leverera statschefen till ICC. 
Men det gjorde man inte, konstaterar Hans 
Corell.

Fokus Humanitär rätt

Att Säkerhetsrådet, och i praktiken de fem 
stormakter som är permanenta medlemmar i 
rådet, inte kan enas och ibland inte är beredda 
att sätta kraft bakom sitt ord, bekymrar Hans 
Corell. Ännu skarpare i sin kritik blir han när 
det kommer till USA:s inställning till den hu-
manitära rätten. USA har inte ratificerat Rom-
stadgan, och har dessutom gång på gång för-
handlat fram avtal med andra länder om att 
amerikanska medborgare inte ska överlämnas 
till ICC. Enligt Corell borde USA istället föregå 
med gott exempel.

FörÄndring i usa

– När vi från västvärldens sida pekar mot arab-
stater och länder i Asien som inte är demo-
kratier måste vi själva visa att vi böjer oss för 
lagen. Det finns bara en väg framåt: ett mul-
tilateralt och regelbaserat internationellt sys-
tem. Då måste de västliga demokratierna vara 
de som börjar. Om inte de gör det, hur kan vi 

då begära att till exempel Kina eller 
Ryssland ska göra det, säger han, och 
fortsätter:

– I rättsstaten måste alla böja sig för 
lagen. Där finns ett system som garan-
terar att lagen kan verkställas. På det 
internationella planet vem kan sätta 
sig på den mäktigaste staten när den 
bryter mot lagen? Då sitter rätten i 
spjutstångs ände.

Hans Corell tycker sig dock se en 
förändring i USA:s hållning, och han 
hoppas mycket på att president Oba-
ma ska visa statsmannaskap och föra 
landet framåt i det internationella 
samarbetet.

Även andra bedömare vittnar om 
en förändring i USA. Från att närmast 
ha motarbetat ICC har landet över-
gått till att aktivt stödja domstolen. 
En kraftfull inhemsk opinion bidrog 
säkerligen till att USA accepterade att 
Darfursituationen överlämnades till 
domstolen. Richard Goldstone tror på 
den amerikanska demokratins kraft.

– Det handlar om att låta den ame-
rikanska demokratin göra jobbet. Det 

är visserligen tidigt ännu och juryn har inte be-
stämt sig, men om domstolarnas goda insatser 
fortsätter är jag övertygad att USA ansluter sig 
till ICC därför att det amerikanska folket vill 
det, säger han.

Fred och rÄttVisa

Att hota med rättegång och straff kan fungera. 
I Uganda fick till exempel ICC:s arresterings-
order mot rebelledarna från LRA (Lord´s Re-
sistance Army) dem att börja förhandla om 
ett fredsavtal. Men väl vid förhandlingsbordet 
krävde de immunitet – att slippa ställas inför 
rätta för sina brott.

Exemplet Uganda framhålls ibland för att visa 
att fred och rättvisa kan vara svåra att förena. 
Kan det vara så, att man måste välja ibland?

– På kort sikt, eller vid en första anblick kan 
det verka så. Men alternativet, att det råder 
straffrihet, tror jag är mer allvarligt för mänsk-
liga rättigheter. Det finns ju en mekanism i 

»

Världens enda permanenta in-
ternationella brottmålsdomstol, 
icc, skapades genom rom-
stadgan 1998. stadgan trädde 
i kraft 2002, efter att den 
ratificerats av 60 stater.

 i dag har 110 länder anslutit 
sig till domstolen, däribland 
alla eu-länderna. usA, indien, 
israel, kina och ryssland hör 

till de länder som står utanför.
icc har sitt säte i holländska 

haag, men kan genomföra 
rättegångar var som helst i 
världen.

domstolen har mandat att 
döma över brotten folkmord, 
brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser. mandatet 
gäller endast brott begångna 

efter romstadgans upprät-
tande den 1 juli 2002.

domstolen kan ställa en per-
son till rätta om:

gärningen har ägt rum i eller • 
om den som anklagats för 
brottet är medborgare i en 
stat som ratificerat stadgan.
gärningen har ägt rum i eller • 
om den som anklagas för 

brottet är medborgare i en 
stat som godtagit domsto-
lens jurisdiktion.
säkerhetsrådet hänskjutit en • 
situation till domstolen.
internationella brottmåls-

domstolen kompletterar natio-
nella domstolar och kan gripa 
in endast när dessa inte förmår 
eller vill pröva ett fall.

internationeLLa BrottmåLsdomstoLen (icc)

Människor på flykt i Kosovo i det egna hemlandet.
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Romstadgan. FN:s säkerhetsråd kan, om man 
tycker att det gynnar fred och säkerhet, välja 
att skjuta upp, frysa en förundersökning, i ett 
år. Så om fredsförhandlingarna är i ett käns-
ligt skede kan man frysa undersökningen. Det 
är ett sätt att hantera den målkonflikten, mel-
lan rättvisa och fred, svarar Mark Klamberg.

uniVerseLL Jurisdiktion

Richard Goldstone är av samma uppfattning, 
och tror att man i vissa fall måste acceptera att 
det finns en konflikt på kort sikt.

– I vissa fall kan rättvisan förlänga konflikter. 
Men antingen har man internationell rättvisa el-
ler så har man det inte. Vill man ha det får man 
också fråga sig vad priset är för detta och om 
man vill betala det. Jag anser att priset är värt att 
betala och att världen då blir bättre, säger han.

Mark Ellis avvisar hela konflikten:
– Historien visar om och om igen att om man 

inte tar tag i dessa händelser och utkräver an-
svar uppnås inte varaktig fred. Brotten fort-
sätter. Samhället kan inte läka om de grymhe-
ter som begåtts inte lyftes fram och erkännes. 
Det kräver någon form av ansvarsutkrävande. 
Jag tror att tanken på att välja mellan fred och 

rättvisa är helt fel. Utan rättvisa ingen varak-
tig fred.

Ett alternativ som ibland ställs upp till inter-
nationella domstolar är så kallad universell ju-
risdiktion. Principen innebär att de vanliga ju-
risdiktionsreglerna, som vanligen 
kräver att ett brott eller den som 
begått brottet har en koppling till 
det land där brottet lagförs, sätts 
ur spel för vissa brott, till exempel 
folkmord. Sverige har en regel om 
universell jurisdiktion för de gröv-
sta humanitära brotten, men det 
krävs att regeringen beslutar i frå-
gan, och det har hittills inte skett. 
I andra europeiska länder är reglerna mer ge-
nerösa. Den spanske undersökningsdomaren 
Baltasar Garzón blev till exempel världskänd 
när han 1998 krävde att Storbritannien skulle 
lämna ut den förre chilenske diktatorn Agusto 
Pinochet så att han skulle kunna åtalas. Brit-
terna vägrade efter en rad turer att göra det. 
Pinochet ansågs vara alltför gammal och sjuk. 
Garzón har också flera gånger uttryckt öns-
kan att åtala USA:s förre utrikesminister Hen-
ry Kissinger.

– Jag tror att utvecklingen går mot en uni-
versell jurisdiktion för de här brotten, samti-
digt är frågan oerhört kontroversiell, här ser 
man verkligen konflikten mellan politik och 
juridik, säger Christian Åhlund.

Det land som gått längst i att tillämpa univer-
sell jurisdiktion är Belgien. Där åtalades till ex-
empel Ariel Sharon för krigsförbrytelser som 
Israel begått bland annat vid invasionen av Li-
banon och massaker i ett flyktingläger 1982.

Människorättsorganisationen Amnesty In-
ternational förespråkar universell jurisdiktion 
som ett sätt att upprätthålla de mänskliga rät-
tigheterna. Men många är tveksamma.

Och Belgiens försök att tillämpa universell 
jurisdiktion visar verkligen på sprängkraften i »

”I vissa fall kan rättvisan förlänga 
konflikter. Men antingen har man 
internationell rättvisa eller så 
har man det inte.” Richard Goldstone

(Juridiska texter på världens alla språk)
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att åtala politiska ledare. Under en period fick 
de belgiska domstolarna ta emot anmälningar 
från hela världen. Det hela ställdes på sin spets 
när Belgien utfärdade en arresteringsorder 
mot den kongolesiske utrikesministern och 
Kongo stämde Belgien vid FN:s högsta dom-
stol Internationella domstolen i Haag för att 
de kränkte utrikesministerns immunitet. ICJ 
gick på Kongos linje, och Belgien har sedan 
dess anpassat sin lagstiftning så att det blivit 
svårare att väcka åtal med tillämpning av in-
ternationell jurisdiktion.

Försiktig optimism

Den internationella humanitära rätten tycks 
ha gått framåt, om än ryckigt och fläckvis. 
Flera mäktiga stater ställer sig fortfarande ut-
anför systemet, och Säkerhetsrådet har haft 
svårt eller varit ovilligt att sätta full kraft bak-
om de domstolar man inrättat. Vad händer då 
i framtiden?

– Min förhoppning är att utvecklingen sakta 
men säkert är på rätt väg. Men samtidigt är 
det en realitet att Säkerhetsrådet är nyckeln 
till hur utvecklingen kommer att gå i framti-
den, säger Hans Corell.

Han skrev i december förra året ett brev till 
FN:s medlemsstater om just detta, och upp-
manade Säkerhetsrådets permanenta med-
lemmar att följa folkrätten.

– Om de fem permanenta medlemmarna 
verkligen böjde sig för folkrätten och agerade 
gemensamt, skulle det sända en kraftfull sig-
nal till statssamfundet. Statschefer och höga 
potentater i andra länder skulle då med säker-
het rätta in sig i ledet. Och den som förbryter 
sig skulle ställas inför rätta inför landets egna 
organ eller, om detta inte fungerar, inför ICC, 
konstaterar han.

En försiktig optimism präglar alla bedö-
mare Advokaten talat med. Utvecklingen har 
trots allt gått framåt.

– Det är inte svårt att vara optimist om man 
ser på var vi befann oss för 20 år sedan och 
jämför med i dag. Givetvis kunde utveckling-
en vara mer universell. Men förr fanns inga 
lagliga möjligheter att stoppa internationella 
krigsförbrytare. Onda ledare kunde röra sig 
fritt i världen utan att behöva riskera något. I 
dag tänker de sig för både en och två gånger 
innan de reser till andra länder, speciellt i Eu-
ropa, säger Richard Goldstone. n

»

Barn som har flytt striderna i Rwanda vilar 
ut i ett flyktingläger. Många av barnen har 
bevittnat hur deras föräldrar mördats.
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Efter många års hårt arbete 
har PointLex blivit Sveriges ledande 
juridiska nyhetstjänst.

               Dags att avveckla den.

Allt kan alltid bli bättre. Därför avvecklar vi nu tre av landets ledande juridiktjänster och utvecklar 
marknadens mest omfattande portal – InfoTorg Juridik. Prova helt kostnadsfritt.

Rättsbanken, Legala Affärer och PointLex nu på samma ställe
www.infotorgjuridik.se
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Jugoslavientribunalen (icty) 
inrättades av Fn:s säkerhetsråd 
1993. tribunalen har sitt säte i 
haag och har jurisdiktion över 
fyra typer av brott: allvarliga 
överträdelser av 1949 års Ge-
nèvekonventioner, kränkningar 
av krigets lagar eller sedvane-
rätt, folkmord samt brott mot 
mänskligheten. domstolens 
arbete ska vara avslutat 2010.

rwandatribunalen (ictr) 
inrättades av säkerhetsrådet 
1994 och har jurisdiktion över 
tre typer av brott: folkmord, 
brott mot mänskligheten och 
överträdelser av den gemen-
samma artikel 3 i 1949 års Ge-
nèvekonventioner. tribunalen 
har sitt säte i Arusha, tanzania. 
domstolens arbete ska vara 
avslutat 2010.

specialdomstolen för sierra 
Leone skapades 2002 genom 
ett avtal mellan Fn och sierra 
leones regering. domstolen 
ska kunna döma de främst 

ansvariga för brott mot den 
humanitära rätten samt för 
brott mot viss nationell rätt 
begångna i sierra leone sedan 
den 30 november 1996. dom-
stolen finns i Freetown.

rättegångarna mot de röda 
khmererna i kambodja är en 
nationell process men med 
både nationella och interna-
tionella domare och åklagare. 
åtal kommer att kunna väckas 
mot dem av röda khmererna 
som främst var ansvariga för 
brott mot kambodjansk lag 
och viss internationell rätt i 
dåvarande kampuchea mellan 
1975 och 1979.

tribunalen för Libanon skapa-
des av Fn:s säkerhetsråd 2007 
som en blandad libanesisk-
internationell domstol, tribunal, 
för att väcka åtal mot miss-
tänkta för mordet i februari 
2005 på libanons förre premi-
ärminister rafik hariri och 22 
andra personer.

ad hocdomstoLarna
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Krister Thelin: Naiv förhoppning att 
en domstol kan skapa försoning
Som domare vid Jugoslavientribunalen var Krister Thelin väl medveten 
om att hans domar blev till slagträn i den politiska debatten. Men detta 
var inget som påverkade hans och kollegernas vardag och dömande.

rister Thelin arbetade under åren 
2003–2008 som domare vid Krigs-
förbrytartribunalen för före detta 

Jugoslavien (ICTY). 
Såväl EU och FN som Nato har fått mycket 

kritik för hur man hanterade konflikten i före 
detta Jugoslavien. Krister Thelin instämmer i 
kritiken, och konstaterar att domstolen i nå-
gon mån skapades i stället för en tidig kraftfull 
militär intervention.

– Tribunalens tillkomst var ett uttryck för 
att någonting måste göras, och det var så här 
långt världssamfundet kunde komma just då. 
Med en domstol riskerar man inte några egna 
soldaters liv. I synnerhet som domstolen in-
ledningsvis sitter i Haag och rullar tummarna 
och väntar på att det ska komma mål, säger 
han.

Krister Thelin betonar samtidigt noga att 
domstolen fungerade bra när målen väl bör-
jade komma in, och att de politiska övervägan-
den som låg bakom domstolens upprättan-
de inte påverkade det praktiska dömandet. 
Men:

– Vi var medvetna om att vi finns i en värld 

där det vi gör används som redskap och va-
pen i en ständigt pågående politisk diskurs, 
som förs på många plan. Den förs naturligt-
vis fortfarande i regionen där såren 
är oläkta och där allt som tribunalen 
tar sig för av någon används som ett 
medel i den politiska debatten. 

 
poLitiskt spÄnningsFÄLt

Mycket av uppmärksamheten kring 
Jugoslavientribunalen har riktats 
mot åklagarsidan, och det är också 
där Krister Thelin tycker sig se stor-
politiken återspeglas.

– Det politiska spänningsfältet märktes i 
åklagarens val av åtal, för att bland annat be-
möta den serbiska kritiken åtalades också kro-
ater. Men det är ju inte säkert att önskan att 
tillmötesgå världsopinionen svarar mot den 
tekniska kvaliteten på åtalen, säger han.

I de fyra mål Thelin dömde friades hela 45 
procent av de åtalade. Totalt i domstolen ogil-
lades 15 procent av åtalen under Thelins tid 
där. Det är ett bevis för att domstolen fung-
erar, påpekar Krister Thelin. 

– Frikännanden är det yttersta tecknet på 
rättssäkerhet. Hade vi inte dem kunde vi lika 
gärna operera bort den dömande funktionen 
och låta åklagarna sköta straffen.

Jugoslavientribunalen består av domare 
från olika länder i världen, från olika rättstra-
ditioner. Åklagarfunktionen är administrativt 
inbyggd i domstolen, en ordning som Krister 
Thelin inte uppskattar. 

– Det har lett till att åklagaren kan 
vara ute och tala i tribunalens namn, 
vilket i någon slags teknisk mening 
är riktigt. Men eftersom åklagaren 
är part blir det ju partsinlagor hela 
tiden. Det förstärker ute i regionen 
och hos övriga allmänheten bilden 
av att här har vi en domstol som 
dömt i förväg, säger han.

I förlängningen leder missförstån-
den till misstänksamhet och brist på 

förtroende för domstolen, menar Thelin, som 
konstaterar att ICC och de övriga specialdom-
stolarna ”tyvärr” är likadant organiserade på 
den punkten.

 
Försoning

I stadgan för Jugoslavientribunalen ges dom-
stolen tre olika uppgifter: att lagföra för brot-
ten folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser, att bidra till en riktig histo-
rieskrivning och att verka för fred och förso-
ning. Krister Thelin konstaterar att domstolen 
lyckats bra med den första uppgiften, sämre 
med den andra och att den tredje varit allra 
svårast att uppfylla.

– Försoningstanken bygger på att om de 
skyldiga får straff och offren upprättelse hjäl-
per det dem att lägga grymheterna bakom sig. 
Och det är klart att det är i någon mån rätt. 
Men om tilltron till att lagföringen är objektiv 
och riktig saknas får du ingen försoning. Och 
i stora delar av Balkan möts tribunalen och 
dess verksamhet fortfarande med en bland-
ning av cynism och konspirationstänkande, 
beroende på vem man talar med, säger han, 
och fortsätter:

– Man skulle ha gjort två saker: begränsat 
tribunalens uppgift till att bara lagföra, och 
sedan låta försoningen bli ett rent utflöde av 
detta. Det andra är att rigga det administrativt 
på ett annat sätt och sparkat ut åklagarna, för 
att inte ge den här felaktiga bilden att domsto-
len går i armkrok med åklagarna. n

K

Krister Thelin

ICTY i Haag har hittills väckt åtal mot över 160 personer. När rättegången mot 
Radovan Karadzic inleddes 2008 bevakades den av hundratals journalister. 
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Arklöv förste svensk att 
åtalas för krigsförbrytelser
Jackie Arklöv var den första person i Sverige som åtalats för krigs-
förbrytelser. Hans advokat Per Durling menar att rättegången var 
särskilt betydelsefull för att ge brottsoffren ett erkännande.

ackie Arklöv dömdes av Stockholms 
tingsrätt 2006 för de brott mot folkrät-
ten som han begick mot krigsfångar och 
civila när han var legosoldat i forna Ju-

goslavien. Arklöv är den första person som 
åtalats för krigsförbrytelser i Sverige. Advo-
kat Per Durling var Jackie Arklövs försvarare 
både i krigsbrottsprocessen och Malexander-
rättegången.

– Krigsbrottsprocessen var unik i Sverige. 
På så sätt var den stor och engagerande, men 
själva rättegången förflöt väldigt bra. Det råd-
de inte någon särskilt hätsk stämning jämfört 

med till exempel Malexanderrättegången, då 
många tycktes hata mig, berättar Per Durling.

I rättegången fanns målsäganden/offren i 
sitt hemland och intervjuades via videolänk. 
Det var första gången som Durling var med 
om det:

– Jag var lite skeptisk till tekniken, men jag 
måste säga att det fungerade väldigt bra och 
det blev en stor närhet och man fick kontakt 
med den person man hörde.

Som Durling ser det har denna typ av rätts-
process stor betydelse för brottsoffren.

– De får någon form av erkännande. Upp-

J

rättelse är nog inte rätt ord även om det ofta 
används. Det går aldrig att rätta till det skedda. 
Men en bra rättsprocess kan ha stor betydelse 
för offrens tillfrisknande, säger han och fort-
sätter:

– För en person som Arklöv, som erkände 
lejonparten av vad som lades honom till last, 
är det också en stor lättnad att lägga det här 
bakom sig, att sopa rent. 

1996 häktades Arklöv för första gången i 
Sverige misstänkt för folkrättsbrott på Bal-
kan. Utredningen lades dock ner och han fri-
gavs. Enligt Per Durling berodde det på att det 
skulle bli för dyrt och komplicerat att leta upp 
vittnen och genomföra de förhör som skulle 
krävas för att få honom fälld i Sverige.

LiVstids FÄngeLse För mord

År 2000 dömdes Arklöv till livstids fängel-
se för sin inblandning i Malexandermorden. 
Efter denna rättegång togs utredningen om 
hans tid som legosoldat på Balkan upp på 
nytt. Denna gång hade polisen betydligt stör-
re framgång.

– Det som är paradoxalt är att året efter 
Malexanderdomen hade Jackie Arklöv helt 
förändrats som människa. Inställningen till 
brotten var en annan och dessutom hade han 
fått en annan syn på människoliv. Han ville 
göra rent hus och en gång för alla få alla brotts-
misstankar bakom sig så han började berätta 
och erkänna. Det är jag tacksam för. För hade 
den rättegången bedrivits där han hade nekat 
då hade det blivit outhärdligt för alla inblan-
dade parter.

Arklöv dömdes till åtta års fängelse för brott 
mot folkrätten. Men eftersom han dömdes till 
livstidsstraff i Malexanderrättegången betyd-
de inte straffvärdet någonting. Domen kan 
dock göra det svårare för honom att få sitt ti-
digare straff tidsbestämt vid en eventuell nå-
deansökan. n

Sex år efter domen för Malexandermorden dömdes Jackie Arklöv för brott mot folkrätten.

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

För mer info gå in på Juridikjobb.se

Juridik kräver exacta 
översättningar

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

Lagförslag på gång om
internationella brott
Den humanitära rättens tillämpning i Sverige har uppmärksammats 
under sommaren. En man från Rwanda har suttit anhållen och häktad 
i Sverige sedan augusti 2008, misstänkt för folkmord och brott mot 
mänskligheten. Frågan är var han ska lagföras – i Sverige eller Rwanda?

augusti 2008 begärde Rwandas natio-
nella åklagarkammare mannen utläm-
nad till hans hemland. Högsta domsto-

len yttrade sig i maj i år (mål nr Ö 1082-09). 
Knäckfrågan var om utlämningen är förenlig 
med Europakonventionens förbud mot att ut-
lämna misstänkta till länder där de inte får en 
rättvis rättegång. HD:s slutsats är att det finns 
anledning att ifrågasätta om mannen kan få 
en rättvis rättegång i Rwanda, men att det 
inte finns tillräckligt stöd för att domstolen 
ska kunna säga att ett utlämnade bryter mot 
Europakonventionen. 

Det slutgiltiga avgörandet ligger hos reger-
ingen, som godkände utlämnandet. Den miss-
tänkte mannen vände sig då till Europadom-
stolen, som begärde att utlämningen tillfälligt 
skulle stoppas. Just nu väntar Europadomsto-
len på den svenska regeringens svar på ett an-
tal frågor. Svaren skulle ursprungligen lämnas 
senast den 10 september, men regeringen har 
begärt uppskov.

Regeringens beslut att lämna ut rwandiern 
till hemlandet är unikt i världssamfundet. 
Andra länder som fått frågan har svarat nej. 
Även ICC, som nu börjar planera för att avsluta 
sitt arbete, har vägrat att lämna ut misstänkta 
till Rwanda.

Även Finland har fått en begäran om utläm-
ning av en rwandier. Den finska regeringen 
gjorde dock en helt annan bedömning än den 
svenska, och sa nej på begäran, med hänvisning 

till Europakonventionen. I stället hålls nu rätte-
gången i Borgå tingsrätt, där rwandiern åtalats 
för 15 olika mord och folkmord. I samband med 
rättegången har Borgå tingsrätt rest till Rwanda 
för att under ett par veckors tid höra vittnen 
där. Kostnaden för prövningen i första instans 
beräknas bli ungefär en miljon euro.

annan straFFskaLa

Inom den svenska polisen finns sedan någ-
ra år en krigsbrottskommission som utreder 
misstankar om krigsförbrytelser. Åklagar-
myndigheten har sedan fyra åklagare vid den 
internationella åklagarkammaren som arbe-
tar med dessa brott.

Den svenska lagstiftningen överensstäm-
mer inte riktigt med ICC:s brottskategorier. 
Brott mot mänskligheten har till exempel ing-
en motsvarighet i svensk lag. Däremot finns en 
lag om folkmord, och brottsbalken innehåller 
bestämmelser om folkrättsbrott, som omfat-
tar krigsförbrytelser.

Meningarna går isär om behovet av att an-
passa den svenska brottsbalken till ICC:s stad-
ga. Doktoranden i folkrätt vid Stockholms uni-
versitet Mark Klamberg hör till dem som vill 
se en lagändring.

Visserligen är alla handlingar som brott mot 
mänskligheten redan kriminaliserade i Sveri-
ge. Men det kan bli fel om den som torterat 
någon döms för grov misshandel, menar Mark 
Klamberg.

– Jag tror till exempel att om tortyr i stället 
rubricerades som brott mot mänskligheten 
skulle man troligen ha en annan straffskala 
och därmed en strängare påföljd, säger han.

Enligt Mark Klamberg är också bestämmel-
sen om krigsförbrytelser, formulerad i lagen 
om folkrättsbrott (BrB 22 kap. 6 §) ganska vagt 
formulerad och svårtolkad. 

Även organisationen Amnesty Internatio-
nal har kritiserat den svenska regeringen för 
att inte anpassa lagen till ICC:s stadga. Men en 
lagändring kan vara på gång.

utredning pLockas upp

Redan i oktober år 2000 fick justitierådet Dag 
Victor uppdraget att, tillsammans med en ex-
pertgrupp, se över den svenska lagstiftningen 
om straffrättsligt ansvar för internationella 
brott och om svensk straffrättslig domsrätt. 
2002 kom betänkandet Internationella brott 
och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98). Ut-
redarna föreslog att en ny lag om internatio-
nella brott, med samma brottskategorier som 
ICC:s, skulle ersätta lagen om straff för folk-
mord och bestämmelsen om folkrättsbrott. 
Dessutom ville utredarna slopa preskriptions-
tiden för dessa brott. I de flesta andra länder 
kan dessa brott inte preskriberas.

Utredningen remitterades, och fick ett 
mycket positivt mottagande. Därefter blev 
den liggande på Justitiedepartementet, enligt 
departementsrådet Maria Kelt på grund av re-
sursbrist när andra reformer prioriterades. 

Nu ska den dock upp till behandling. Maria 
Kelt, som tidigare satt som expert i Victors ut-
redning, uppger att utredningen just plockats 
upp på bordet igen för fortsatt beredning. Nå-
gon tidplan för arbetet finns i skrivande stund 
inte. 

Frågan om preskription för brott mot den 
humanitära rätten har lyfts fram snabbare 
än de övriga förslagen. Den behandlades i en 
departementspromemoria, Preskription vid 
allvarliga brott (Ds 2007:1). Enligt Maria Kelt 
planerar regeringen under hösten en lagråds-
remiss om förändrade preskriptionsregler. n

I
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Debatt

V 
ad innebär ett värdigt och 
rättssäkert mottagande av 
asylsökande barn? Frågan 

väcker starka känslor. I somras ak-
tualiserades den med anledning av 
den utvärdering av utlänningslagen 
som då presenterades. Betänkandet, 
Den nya migrationsprocessen (SOU 
2009:56), utreder om den största flyk-
tingpolitiska förändringen i Sverige 
sedan årtionden lever upp till förvänt-
ningarna.

Många hade sett fram emot utvär-
deringen. Inte minst politiker som 
Ulf Nilsson (FP), Alf Svensson (KD) 
och Kalle Larsson (V), vilka hävdat 
att utlänningslagen, som den nu är 
utformad, ibland medför att män-
niskor som borde ha fått uppehållstill-
stånd avvisas från Sverige. Vi minns 
alla debatten om ”ärendet Lollo”. 
Hon som var född i Sverige och som 
skulle skickas till Kroatien där hennes 
misshandlande far bor. Hon som har 
alla kompisar här och vars högsta 
önskan är att läsa till socionom vid 
något svenskt lärosäte.

har då den svenska asylprocessen 
blivit mer rättssäker, med barnets 
bästa som dominerande ledstjärna? 
Enligt utvärderingen finns det ännu 
inte tillräckligt med praxis för att av-
göra om barnets bästa tillämpas som 
det är tänkt.

Detta är minst sagt en försiktig 
slutsats. Lite tillspetsat kan man säga 
att barnets bästa inte har genomförts 
alls. Faktum är att Migrationsöver-
domstolen i en rad ärenden rörande 
barn helt har förbigått principen. På 
Migrationsverket används begreppet 
mest i negerande termer – en sista 
mening i avslagsbesluten, om att de 
”inte strider mot barnets bästa”.

Det är dryga tre år sedan som den 
starkt kritiserade Utlänningsnämnden 
ersattes av en domstolsprövning. 
Syftet var att öka rättssäkerheten. Ge-
nom mer juridik och mindre politik 

skulle asylsystemet få en större legi-
timitet, och asylsökande en noggran-
nare prövning. Flera förändringar 
genomfördes också i utlänningslagen. 
Exempelvis klargjordes att omstän-
digheter rörande barn inte behöver 
vara av samma allvar och tyngd som 
när vuxna är berörda, för att de ska 
få uppehållstillstånd på grunden 
synnerligen ömmande omständigheter. 
Detta var ett försök från lagstiftarens 
sida att tydliggöra den vackra, men 
diffusa, idén om barnets bästa.

principen om barnets bästa finns 
även formulerad i utlänningslagens 
portalparagraf. Där anges att vid 
beslut som rör barn ska hänsyn tas 
till barnets hälsa och utveckling samt 
vad barnets bästa i övrigt kräver. Som 
synes lämnas stort utrymme för tolk-
ning. Det är inte så konstigt – para-
grafen ska genomsyra prövningen av 
alla barns ärenden, vilka kanske inte 
har mer gemensamt än att de söker 
en fristad i Sverige. Icke desto min-
dre framhålls i lagens förarbeten att 
bestämmelsen ska få en meningsfull 
och reell innebörd i enskilda beslut. 
Med andra ord ska den säkerställa 
att barn får en rättssäker, individuell 
prövning.

Vi har sålunda en lagstiftning som 
lämnar stort utrymme för tolkning 
och en överinstans som avstår från att 
ge vägledning kring de avvägningar 
som barnets bästa aktualiserar. Därtill 
kan läggas en myndighetsledning 
(Migrationsverkets) som inte vill 
diskutera det utrymme för tolkning 
som alltid finns när lagar omsätts i en-
skilda beslut. När generaldirektör Dan 
Eliasson diskuterar svensk flykting-
politik är det med utgångspunkten 
att hans tjänstemän utgör en opartisk 
massa, som närmast maskinellt til-
lämpar domstolarnas praxis (den som 
alltså inte finns).

Ett kanske ännu större problem är 
att den grundläggande frågan som 

många ställt sig sedan den nya utlän-
ningslagen trädde ikraft kvarstår: 
Vilken betydelse har, och bör barnets 
bästa ha, i asylprocessen? Är det 
exempelvis godtagbart i ett rättssam-
hälle, som bekänner sig till barnets 
bästa, att en svenskfödd ung kvinna 
skickas till ett annat land, där hennes 
misshandlande far bor?

mitt i denna kollektiva ovilja att de-
finiera barnets bästa står Migrations-
verkets tjänstemän. De möter barnen 
och ska säkerställa att barnets bästa 
får ett genomslag i handläggningen 
av asylärenden. Deras vida tolknings-
utrymme består. Om möjligt är det 
ännu större idag än när barnets bästa 
först skrevs in i utlänningslagen 1997. 
Därjämte är tjänstemännen verk-
samma i en organisation där en reg-
lerad invandring i praktiken blir en 
fråga om att, mycket raskt, begränsa 
densamma. På andra sidan står de 
asylsökande barnen – förmodligen de 
allra största förlorarna när barnets 
bästa genomförs i svensk flyktingpo-
litik. 

Vad skuLLe då kunna bidra till att 
barnets bästa, i stället för en tom fras i 
avslagsbeslut, blir en reell ledstjärna i 
asylprocessen? 

För det första behövs en tydligare 
lagstiftning där det uttryckligen anges 
att barnspecifika former av förföljelse 
kan ligga till grund för uppehållstill-
stånd. För det andra behöver vi en 
överinstans som aktivt resonerar 
omkring innebörden av barnets bästa 
för enskilda asylsökande, och som är 
lyhörd inför underinstansernas behov 
av vägledning. För det tredje måste 
Migrationsverkets ledning genom 
utbildningsinsatser, gärna i samver-
kan med barnläkare, flyktingadvoka-
ter och frivilligorganisationer, skapa 
bättre förutsättningar för handläg-
garna att agera inom ramen för sitt 
handlingsutrymme. n

Debattör:

anna lundberg, 

jurist och filoso-

fie doktor, verk-

sam som lektor 

i mänskliga 

rättigheter vid 

malmö högskola 

och som fors-

kare vid malmö 

institute for stu-

dies of migra-

tion, diversity 

and welfare.

hur länge ska barnets bästa 
bara vara tomma ord?
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samt att ett sådant belopp får presu-
meras motsvara den verkliga kostna-
den och att ersättning skall utgå med 
det beloppet om det är skäligt. Efter-
som försäkringsbolagets motpart inte 
hade gjort några exakta beräkningar 
av kostnaden för försäkringsbolagets 
jurister i det aktuella målet så utgick 
HD från vad en måttlig kostnad skul-
le ha uppgått till. Eftersom HD inte 
fann skäl att ifrågasätta timkostna-
den på 1 800 kronor per timme och 
eftersom parterna inte tvistade om 
antalet timmar för arbete, tidsspillan 
samt ersättning för utlägg så ansågs 
försäkringsbolagets rättegångskost-
nader skäligen påkallade för tillvara-
tagande av försäkringsbolagets rätt. 
Det fanns dock ett justitieråd som 
tyckte annorlunda; han som var skilj-
aktig ansåg att man visst kunde utgå 
ifrån rättshjälpstaxan. Han menade 
att eftersom försäkringsbolaget inte 
hade lämnat några uppgifter till led-
ning för den faktiska kostnaden så 
kunde denna inte antas uppgå till ett 
högre belopp än vad som motsvarar 
timkostnadsnormen.

detta BesLut är intressant eftersom 
det kan tolkas som att HD menar att 
timkostnadsnormen inte täcker kost-
naden och man kan ju i så fall undra 
varför timkostnadsnormen skulle ha 
ett annat syfte än att täcka kostnaden 
för ett juridiskt ombud. Beslutet kan 
ses som ett hån mot rättshjälpstaxan 
om man tolkar HD:s beslut på nyss-
nämnda sätt, särskilt då endast ett av 
justitieråden ansåg att rättshjälpstax-
an kunde användas i det aktuella må-
let. Undertecknad har läst NJA 1993 s. 
114 och förstår att det rättsfallet hand-

lar om en offentlig försvarare och om 
andra omständigheter, men har ändå 
lite svårt att förstå hur timkostnads-
normen skulle ha ett annat syfte än 
att täcka kostnaden för ett juridiskt 
ombud. Att HD inte har angett varför 
just de yrkade 1 800 kronor per tim-
me, som ligger en bra bit över rätts-
hjälpstaxan, är en måttlig timkostnad 
är för övrigt lite förvånande, även om 
det faktum att HD valt att lägga sig på 
den högre nivån medför att själva be-
slutet kan bli ett bra argument i kam-
pen för att höja rättshjälpstaxan.

trots att det enLigt Lagen är den 
verkliga kostnaden som ska ersättas, 
vilket HD är väl medveten om och 
nämner i sitt beslut, så handlar det 
uppenbarligen om skillnaden mellan 
juridik i teori och i praktik. Det som 
fungerar i teorin, fungerar inte alltid 
i praktiken. Det är självklart svårt att 
fastställa den exakta kostnaden för ett 
juridiskt ombud utan att göra avan-
cerade och detaljerade beräkningar. 
Det är lika självklart att sådana beräk-
ningar skulle vara svåra att utföra och 
tynga rättegången. I värsta fall skulle 
ju juristerna kunna lägga ned mer tid 
på beräkningarna än på själva sakfrå-
gorna, vilket inte skulle vara bra rent 
rättsekonomiskt. Om man tänker på 
vad lagen säger så borde HD inte ha 
lämnat överklagandet utan bifall, men 
om man tänker på hur det hela skall 
lösas rent praktiskt så är HD:s beslut 
egentligen inte särskilt förvånande. 
Det ovannämnda bekräftar ju något 
som alla, inte minst vi jurister, vet; 
teori och praktik är två helt olika sa-
ker och att ha rätt är en sak, men att 
få rätt är en annan. n

skäliga rättegångskostnader bör 
ersättas enligt hd, inte verkliga

Debattör:

doris singh, 

jur. kand. och 

biträdande jurist

D 
en 29 juni i år meddelade 
Högsta domstolen sitt beslut 
i ett mål (Ö 3573-07) som be-

rörde frågan om verkliga eller skäliga 
rättegångskostnader skall ersättas när 
det handlar om ersättning för arbete 
som ett försäkringsbolags egna juris-
ter har utfört och som ska ersättas 
såsom rättegångskostnader av dess 
motpart (se undertecknads artikel i 
Advokaten nr 4/2008). I målet me-
nade försäkringsbolaget att dess egna 
juristers arbete kostade 1 800 kronor 
per timme medan motparten me-
nade att kostnaden uppgick till 470 
kronor per timme enligt beräkningar 
baserade på bland annat Juseks löne-
statistik. Försäkringsbolaget vann i 
underinstanserna, varför motparten 
överklagade till HD.

hd LÄmnade, till undertecknads 
ganska stora förvåning, överkla-
gandet utan bifall. Domstolen sa att 
det vid bestämmande av ersättning 
för rättegångskostnad är, enligt en 
allmän utgångspunkt, den verkliga 
kostnaden som skall ersättas. Sam-
tidigt sa HD att det är mycket svårt 
att fastställa den exakta kostnaden 
och att de beräkningar och bedöm-
ningar som skulle krävas dels skulle 
vara ganska osäkra, dels skulle tynga 
rättegången. HD diskuterade om det 
eventuellt vore möjligt att utgå ifrån 
den timkostnadsnorm som gäller en-
ligt Rättshjälpslagen och sneglade på 
ett HD-fall om brottmålstaxan (NJA 
1993 s. 114), men menade att den 
normen hade ett annat syfte. Därför 
kom HD fram till att man ska utgå 
ifrån vad en måttlig kostnad för ett 
externt ombud skulle ha uppgått till 



36 Advokaten Nr 7 • 2009

Debatt

S 
amfundets ordförande har 
bemött mitt inlägg och helt 
kort konstaterat att frågan är 

felhanterad och att det föreligger en 
rätt för en offentlig försvarare att sätta 
en biträdande jurist i sitt ställe vid 
polisförhör utan tillstånd från rätten. 
Mina försök att föra ett principiellt 
resonemang har inte alls bemötts. 
Som stöd åberopas bland annat NJA 
1967 s. 365 som rör en advokat som i 
ett akutläge hjälpte en kollega att ge 
in ett överklagande och RH 1989:81. I 
det sistnämnda rättsfallet hade dom-
stolen uppenbarligen godkänt att den 
biträdande juristen, tillsammans med 
en advokat, medverkade i rättegång-
en. Inget av rättsfallen rör således 
biträdande jurist som i advokats ställe 
agerat självständigt gentemot klient.

Disciplinnämnden har haft frågan 
om advokat som utan tillstånd från 
rätten låtit biträdande jurist medver-
ka vid polisförhör uppe till behand-
ling.  Nämnden skrev i TSA 1975 s. 110:

”Rätten för den offentlige försva-
raren att anlita biträde med vissa 
uppgifter kan enligt nämndens me-
ning inte utsträckas att gälla sådana 
uppgifter som i likhet med vad som 
gäller vid förhandling inför domstol 
påkallar den offentlige försvara-
rens personliga insats. Närvaro vid 
polisförhör finner nämnden vara 
en sådan uppgift som inte utan 
vägande skäl kan anförtros annan. I 
enlighet härmed finner nämnden att 
A, som i ärendet inte anfört sådana 
skäl, förfarit felaktigt genom att inte 
själv närvara vid förhöret med X. 
Nämnden låter emellertid vid detta 
uttalande bero.”

Jag har inte lyckats finna något 
vägledande uttalande från samfundet 
eller nytt beslut från disciplinnämn-
den som skulle visa att samfundet 
ändrat uppfattning.

Skulle emellertid samfundet och 
mina försvararkolleger anse att det 
numera är möjligt att sätta biträdande 

jurist i sitt ställe vid polisförhör utan 
tillstånd från rätten så förhåller det 
sig givetvis så ur ett advokatetiskt 
perspektiv.

Jag Är emeLLertid inte alls överty-
gad om att alla allmänna domstolar i 
landet delar denna uppfattning.  Jag 
tror alltjämt att advokat som utan till-
stånd från rätten låter biträdande ju-
rist medverka vid polisförhör riskerar 
att vid vissa domstolar inte få betalt 
för den tid juristen lägger ner.

Konsekvensen av den uppfattning 
samfundets ordförande ger uttryck 
för är att offentlig försvarare som ber 
en erfaren advokatkollega medverka 
vid polisförhör måste ha rättens 
tillstånd till det. Väljer advokaten 
att i stället låta en biträdande jurist 
som bedöms lämplig och mogen för 
uppdraget medverka vid förhöret gör 
advokaten det helt på sitt eget prin-
cipalansvar och något tillstånd från 
rätten krävs inte. n

Debattör:

mikael 

niklasson, 

advokat, 

helsingborg

sätta annan i sitt ställe – slutord
repLik ”sätta annan i sitt ställe” och ”frågan är felhanterad”, nr 6 2009

Box 48, 171 11 SOLNA  •  Tel: 08-735 81 65  -  Fax: 08-735 82 85
info@visitkortsautomaten.com  •  www.visitkortsautomaten.com

Det kan löna sig
att se över företagets trycksakskostnader.

Välkommen med Er förfrågan!
Medlemmar i Advokatsamfundet 

erhåller fömånliga rumspriser. 

08 459 68 00    www.diplomathotel.com

Hotel Diplomat.indd   1 2008-03-12   10:28:31

Bekvämt nära!
Bo på nyrenoverade Best Western 

Hotell Göteborg, bekvämt 
nära Hovrätten. Uppge kod: 

”Advokaten” och få 20% rabatt!

Skeppsbroplatsen 1   031-752 28 00
www.hotellgoteborg.se
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Försvarsadvokat claes Borgström 
står i centrum vid två medialt hård
bevakade rättegångar. 

han representerar dels pojken som 
misstänks för mordet på therese 
Johansson, 15, i stureby, dels konst
fackeleven anna odell som bland 
annat åtalats för falskt larm efter 
att ha spelat psykiskt sjuk.

 
Hur är det att företräda klienter vid me-
dialt uppmärksammade rättegångar?

– Mitt arbetssätt förändras inte. För advo-
kater gäller att inte förekomma i media för 
att vi tycker det är kul, utan klientintresset 
ska alltid styra. När det gagnar klienten att 
man uttalar sig ska man göra det. Då löper 

”jag saknar rollen 
som opinionsbildare”

månadens adVokat claes borgström

man givetvis risk att bli beskylld för att pro-
cessa i media, men ibland finns det behov av 
en motbild till polisens och åklagarsidans be-
skrivningar. 
Hur ser du på åtalet av Anna Odell?

− Målet hörde nog inte hemma i en domstol, 
men i och med anmälan måste ju polisen utre-
da och åklagare har åtalsplikt. 50 dagsböter är 
nästan så lågt straff man kan få för de två brot-
ten som hon dömdes för. Vilket ju kan vara 
domstolens sätt att visa att vad hon gjorde är 
inte tillåtet, men att det mer är att betrakta 
som en förseelse. 
Hur ser du på rättegången mot pojken 
som misstänks för mordet på Therese 
Johansson, 15.

− Den berör alla som lyssnar på pojkens och 

flickans berättelser. Berättelser om tonårskär-
lek som de flesta av oss har mer eller mindre 
erfarenhet av. Men den här historien slutade 
inte som de brukar, utan som en tragedi för 
så många. Jag har varit ung själv och har tre 
nu vuxna barn. Det går inte undgå att bli på-
verkad, men man måste givetvis försöka ha 
ett professionellt förhållningssätt i rättssalen. 
Åklagaren och jag har olika uppfattningar om 
hur överlagt och planlagt detta var. Jag hävdar 
att pojken planerat att inte döda flickan, tryck-
et fanns, men att han inte velat döda henne, 
sedan slutar det ändå så.
Du är sedan 2008 socialdemokratisk  
talesperson i jämställdhetsfrågor och 
du var tidigare JämO. Hur ser du på 
jämställdhetsutvecklingen i samhället 
och advokatkåren? 

−  Mycket har hänt. Mycket återstår, det har 
gått och går alldeles för långsamt. Utveckling-
en bland advokater är som i övriga samhället. 
Bara 20 procent av brottmålsadvokaterna är 
kvinnor, färre kvinnor än män blir delägare i 
de stora affärsjuridiska firmorna.
Vad betyder samfundets initiativ, som 
juristnätverket Hilda, för att främja kvin-
nors möjligheter inom rättsväsendet?

− Jag tycker bra om Hilda. Det vore ännu 
bättre om det inte behövdes några särfören-
ingar för det ena eller andra könet och givetvis  
är det dit vi ska sträva. 
Hur är det att vara advokat igen efter 
att ha haft en opinionsbildande roll som 
JämO? Saknar du rollen eller finns det 
utrymme för detta som advokat också?

− Bäst är dels utrymmet att kunna driva 
rättspolitiska frågor, dels närheten till män-
niskor, att ha en klient som behöver hjälp som 
man företräder, vilket är essensen i advokatyr-
ket. Svårast är paradoxalt nog klienternas krav 
och förväntningar. En del säger rent ut ”jag 
lägger min framtid i dina händer” – det är lite 
ansträngande.

− Jag saknar rollen som opinionsbildare och 
ett skäl till att jag engagerat mig partipolitiskt 
är för att få en ny plattform och kunna jobba 
med diskriminerings- och jämställdhetsfrå-
gor.

− Svenska advokater borde oftare medverka 
i debatten och bidra med sina kunskaper och 
erfarenheter och ta upp allmängiltiga aspek-
ter på mål där de medverkat. I flera andra län-
der är advokater betydligt aktivare på den po-
litiska arenan.
Vad händer nu?

− Jag fyllde 65 i somras och tänker fortsätta 
att jobba, om än i mindre omfattning. Inför va-
let ska jag ägna mig mer åt politiken och även 
försöka få tid att skriva lite.
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magnusson ny generalsekreterare för scc
Annette magnusson blir ny generalsekreterare 
vid stockholms handelskammares skiljedoms-
institut och chefsjurist vid handelskammaren. 
den 1 april 2010 ersätter hon ulf Franke, som 
lämnar scc efter 35 år.

Annette magnusson är idag verksam vid 
mannheimer swartling Advokatbyrå och spe-
cialiserad på tvister. hon tillträder den 1 februari 
för att under två månader arbeta parallellt med 
ulf Franke.

stockholms tingsrätt har flyttat hem
efter drygt två års ombyggnad har nu stockholms tingsrätt 
flyttat ”hem” till rådhuset på scheelegatan 7. den 28–31 augusti 
gick flyttlasset. efter ombyggnaden ryms hela tingsrätten i råd-
huset.

tävla i internationell straffrätt
international criminal law network, icln, inbjuder till tredje 
omgången av international criminal court trial competition. rät-
tegångstävlingen hålls i haag 15-19 februari 2010. tävlingen är 
öppen för juridikstuderande.

icln är en internationell organisation för akademiker och prak-
tisk verksamma jurister med intresse för internationell straffrätt 
och internationella brottmålsdomstolens verksamhet.

mer information om tävlingen och om icln finns på organisatio-
nens hemsida www.icln.net .

Annette 
Magnusson

Bolagsjurist

folksam.se

Folksam söker en erfaren och engagerad  
bolagsjurist. Läs mer och sök jobbet på  
folksam.se/jobba

Folksam är ett utav Sveriges främsta försäkringsbolag och vi finns över hela 
landet. Vi ägs av fyra miljoner kunder och vi är cirka 3 500 medarbetare. Ge-
nom vårt engagemang i trafiksäkerhet, miljö och ansvarsfullt ägande bidrar vi 
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Folksam har varit med och bidragit i 100 år. 
Nu tar vi med oss denna kunskap och blickar framåt. När du är med i Folksam, 
som kund eller medarbetare, är du med och påverkar. Du spelar roll. 

Fler titlar hittar du på  fritzes.se
För beställning besök www.fritzes.se
Tel. 08-598 191 90    Orderfax 08-598 191 91
E-post  order.fritzes@nj.se

Myndigheternas skrivregler 
Nu har en sjunde uppdaterad utgåva av 

Statsrådsberedningens egna skrivregler 

kommit! Här hittar du matnyttiga tips på 

hur du formulerar dig på ett korrekt sätt 

– oavsett vilken typ av text du skriver. 

PRIS  190:– (201:–) 
UTGIVARE  Statsrådsberedningen 

Insyn och integritet i brotts-
bekämpningen – några frågor 
(SOU 2009:72) 
Här behandlas frågor som främst rör 

förundersökningssekretessen till skydd 

för uppgift om enskilds personliga eller 

ekonomiska förhållanden. Bland annat 

behandlas allmänhetens rätt att ta del 

av bilder på döda personer. 

PRIS  237:– (251:–) 
UTGIVARE  Justitiedepartementet 

Skriver du korrekt?

F R I T Z E S  –  D I R E K T  F R Å N  S V E R I G E S  M Y N D I G H E T E R
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– det gångna året är ett år som 
få i finanssektorn kommer att 
glömma. i det nya finansiella 
landskap som nu växer fram är 
det än tydligare att bankverk
samheten ytterst handlar om 
förtroende och relationer.

Det sa SEB:s vd Annika Falkengren, 
som talade vid september månads 
Hildarylunch på Advokatsamfundet. 

Runt hundra kvinnliga jurister kom 
för att lyssna på en av världens mäk-
tigaste affärskvinnor, som frispråkigt 
berättade om sin syn på ledarskap 
i kristider och hur det ekonomiska 
landskapet förändrats sedan den ame-
rikanska storbanken Lehman Brothers 
konkurs den 15 september förra året. 

Annika Falkengren blev vd för SEB 
2005. Under sina år som bankdirektör 
har hon arbetat för att integrera ban-
kens olika verksamheter och utveckla 
en långsiktig strategi för banken. 

i kristider är ledarskapet extra viktigt
– Vi hade en historia av att ofta byta 

strategi. Jag kände att vi måste tänka 
mer långsiktigt. Det tycker jag att vi 
lyckats med. Krisen gjorde att vi fick 
köra in på en parkeringsficka och stan-
na en stund, för det regnade så mycket, 
men vägen framför oss är densamma, 
sa Falkengren. 

Ledorden för omvandlingen har varit 
kundens behov, men också att banken 
bara ska syssla med verksamheter där 
man kan bli bäst.

– Vi ville ha den högsta kundnöjdhe-
ten och den högsta lönsamheten inom 
våra olika grenar, förklarade Falken-
gren, som konstaterade att det visst 
finns en del kvar att göra, men att man 
kommit långt på vägen.

Annika Falkengren talade också om 
vikten av god kommunikation med 
personalen och behovet att av uppre-
pa och riktigt trumfa in sitt budskap. 
Direktkontakt med många av medar-

hiLdary seb:s vd annika falkengren på septemberlunchen

betarna, inte bara chefer, är en viktig 
faktor för att lyckas med förändringar.

– Vi har ivriga ledare som vill myck-
et. Samtidigt finns det 22 000 medar-
betare som tycker förändringen är job-
big. Det måste man ha respekt för. Men 
man får inte tveka. Förändringsproces-
sen är som ett gummiband – så snart 
man slutar dra i det går det tillbaka, sa 
Annika Falkengren.

Höga kvinnliga chefer inom bank-
världen är ännu ganska ovanligt. 
Kanske var det orsaken till att Anni-
ka Falkengren fick och får så mycket 
uppmärksamhet i medierna. Hon själv 
konstaterade en smula trött att frågor-
na när hon tillträdde som vd handlade 
mer om hennes familjesituation och 
var hon handlade sina kläder än vad 
hon ville med sitt ledarskap. 

– Det är mycket positivt också. Men 
det är ibland svårt att ständigt mätas 
med en annan måttstock, konstatera-
de hon. UB

5 TIPS FRåN 
FALKENGREN

• Var orädd, stå 
för vad du gör 
och utmana. 
• Gör en egen 
analys av situa-
tionen och stå 
för den, för när 
det smäller är 
det du som är 
ansvarig. 
• bygg ett 
starkt team 
omkring dig. 
• ta vara på in-
tern kompetens 
i organisationen, 
men ta också in 
extern kompe-
tens.
• Arbeta nära 
din styrelse, 
så att den är 
informerad och 
kan stötta dina 
planer.
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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

Aktieägares rättigheter/re-
daktör carl svernlöv (iustus. 
63 s. stockholm centre for 
commercial law; 10)

Alexius Borgström, Katarina: 
djuren, läkarna och lagen : 
en rättslig studie om djurför-
söksetik (iustus. 252 s.)

Asp, Petter: katedralen: tre tex-
ter om straffrätt/petter Asp, 
claes lernestedt, magnus 
ulväng (iustus. 274 s.)

Barnsexhandel: kommersiell 
sexuell exploatering av barn/
redaktör helena karlén m.fl. 
(Jure. 178 s.)

Carlson, Laura: the funda-
mentals of swedish law: a 
guide for foreign lawyers and 
students (studentlitteratur.  
454 s.)  

Diplomacy in theory and 

practice: essays in honor of 
christer Jönsson / karin Ag-
gestam & magnus Jerneck, 
eds. (liber. 507 s.)

Ekelöf, Per Olof: rättegång. 
h. 4/per olof ekelöf, robert 
boman (6. uppl. norstedt. 
263 s. institutet för rättsve-
tenskaplig forskning; 38)

Entreprenadbesiktning: bkks 
handledning för besiktning 
enligt Ab 04 och Abt 06/
utarbetad inom byggandets 
kontraktskommitté, bkk (3. 
utg. svensk byggtjänst. 137 
s.)

Fink, Hans: Fastighetsmoms/
hans Fink, magnus berg, 
emil Frennberg (norstedts 
juridik. 135 s.)

Frände, Dan: Finsk straffpro-
cessrätt (helsingfors: edita 
publishing. 607 s.)

Hellners, Trygve: lagen om 

företagsrekonstruktion: en 
kommentar/trygve hellners, 
mikael mellqvist (norstedts 
juridik. 298 s. norstedts gula 
bibliotek)

Herre, Johnny: konsument-
köplagen: en kommentar / 
Johnny herre; under med-
verkan av Jan ramberg (3. 
uppl. norstedts juridik. 536 s. 
norstedts gula bibliotek)

Holmqvist, Leif: hyreslagen: en 
kommentar / leif holmqvist, 
rune thomsson (9. uppl. 
norstedts juridik. 876 s. nor-
stedts blå bibliotek)

Karlsson, Anders: diskrimine-
ringslagen: en kommentar 
(Jure. 205 s.)

Madsen, Finn: skiljeförfarande 
i sverige : en kommentar till 
lagen (1999:116) om skilje-
förfarande och till reglerna 
för stockholms handelskam-

mares skiljedomsinstitut (2. 
uppl. Jure. 482 s.)

Nerep, Erik: Aktiebolagslagen: 
en lagkommentar/erik nerep 
& per samuelsson (2. uppl. 
thomson fakta)

Saldeen, Åke: barn- och föräld-
rarätt (6. uppl. iustus. 364 s.)

Sarnecki. Jerzy: introduktion till 
kriminologi (2. uppl. student-
litteratur. 609 s.)

Seth, Torsten: svensk interna-
tionell arbetsrätt (studentlit-
teratur. 281 s.)

Vägledning till god styrelsesed 
(2. uppl. stockholm: styrel-
seakademien. 50 s.)

LÄstips

Fler lagkommentarer/handböcker har 
kommit ut som behandlar de två nya upp-
handlingslagarna (lagen om offentlig upp-
handling, lou, och lagen om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster, luF) som trädde i kraft 
den 1 januari 2008. 

 
Titel: lag om offentlig 
upphandling
Författare: Jan-erik Falk
Förlag: Jure
boken är en av två lagkom-
mentarer som behandlar 
de två nya upphandlingsla-
garna. här kommenteras 
utförligt de upphandlings-

regler som gäller för den klassiska sektorn. 
kommentaren är utarbetad mot bakgrund 
av den svenska lagtexten, de bakom-
liggande direktivbestämmelserna och 
rättspraxis som utvecklats i eG-domstolen 
och i svenska domstolar. bokens kapitel-
indelning  följer hela inköpsprocessen. 
senare i höst utkommer andra delen som 
kommenterar lagen om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, Försörjningslagen. 

Titel: upphandling enligt 
lou, luF och loV
Författare: niclas Forsberg
Förlag: nJ
handbok som beskriver 
offentlig upphandling 
enligt lou och luF. Vidare 
tar boken upp den lag 
som  från och med 1 ja-

nuari 2009 riktar sig till de kommuner och 
landsting som väljer att införa valfrihets-

system, lag om valfrihetssystem, loV. För-
utom upphandlingsreglerna beskrivs bland 
annat även konkurrenslagens tillämpning 
på upphandlingsområdet. boken är en 
omarbetad version av författarens tidigare 
utgivna offentlig upphandling i praktiken.

nya rapporter

Barnets rätt och LVU : om barnet i rätts-
processen, Socialstyrelsen
undersökningen består av två statistiska 
sammanställningar av domar i länsrätter 
och kammarrätter och en fördjupad gransk-
ning av ett urval kammarrättsakter. syftet 
med undersökningen är att se om barnper-
spektivet, så som det kommer till uttryck i 
barnkonventionen, beaktas i socialnämn-
dens beslutsunderlag och i den rättsliga 
processen. rapporten kan beställas eller 
laddas ner på www.socialstyrelsen.se

Våldsam politisk extremism, Brottsföre-
byggande rådet (2009:15)
studien är en kartläggning av den våld-
samma extremismen inom vit makt-miljön 
och den autonoma miljön (grupperingar 
som har det klasslösa samhället som 
vision). studien har gjorts av brottsföre-
byggande rådet och säkerhetspolisen på 
uppdrag av regeringen. rapporten kan 
beställas eller laddas ner på www.bra.se

ny skriFtserie

Aktiemarknadsrättslig skriftserie
skriftserien utkommer med ett nummer 
per år och innehåller utvalda uppsatser 
och artiklar från uppsala universitet inom 
områdena aktiemarknadsrätt, aktiebolags-
rätt och kapitalmarknadsrätt.

Första utgåvan innehåller följande 

tre uppsatser: Aktiemarknadsbolagens 
informationsgivning/Jenny keisu; konkur-
rerande bolag med gemensamma styrelse-
ledamöter/katarina skrabb; ofullständiga 
budmeddelanden på aktiemarknaden/Jes-
sica holm.

skriftserien utges av uppsala universitet i 
samarbete med mannheimer swartling.

sVenska akademiens ordLista

SAOL nu gratis tillgänglig på nätet
sedan i våras finns den nu gällande tret-
tonde upplagan (2006) av svenska Akade-
miens ordlista, sAol, på nätet. Vid sökning 
på ett ord visas hela sidan i ordlistan där 
det sökta ordet finns med.

webbadressen till ordlistans söksida : 
www.svenskaakademien.se/web/ordlista

inFotorg Juridik 
– ny Juridisk tJÄnst 

rättsbanken, nyhetstjänsten pointlex och 
det juridiska magasinet pointlex legala 
Affärer har nyligen slagits samman och är 
nu en gemensam tjänst, infotorg Juridik. 
tjänsten innehåller ett 40-tal rättsdataba-
ser, en nyhetsdel som innehåller artiklar 
och analyser och en avdelning ”mitt i Juri-
diken”  som är den del av infotorg Juridik 
som är öppen för alla. ”mitt i Juridiken” 
innehåller aktuella händelser, praktikerar-
tiklar, krönikor och reportage.

www.infotorgjuridik.se

Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster samt upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem. LOU och LUF ersätter den tidigare lagen om offentlig upphandling 
och trädde i kraft den 1 januari 2008.

I boken redogörs för de lagar och rättsområden man kommer i kontakt med vid 
genomförande av upphandling. Som läsare får du inblick i bland annat:

•  lagarnas tillämpningsområden,
•  hur anbudsprövning ska gå till,
•  vilka krav som kan ställas på leverantörer,
•  de viktiga EG-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet,
•  skadestånd och överprövning samt
•  möjligheten att avbryta en upphandling.

Utöver upphandlingslagarna beskrivs även konkurrenslagens tillämpning på 
upphandlingsområdet. Vidare beskrivs de arbetsrättsliga frågor som kan uppstå 
vid verksamhetsövergång samt köpares och säljares huvudsakliga rättigheter och 
skyldigheter enligt köplagen.

Upphandling kan användas av inköpare och leverantörer som behöver kunskap 
om regelverken inom upphandlingsområdet. Boken vänder sig även till jurister vid 
myndigheter, kommunala och statliga bolag, advokatbyråer och leverantörsbolag.

Niclas Forsberg är verksam som ansvarig för den nordiska affärssupporten på If 
Skadeförsäkring AB. Han har tidigare arbetat som affärsjurist bland annat på If och 
Sveriges Radio AB. 

Niclas Forsberg

Upphandling enligt loU, lUF och loV

U
pphandling  enligt lo

U
, lU

F och lo
V              N

iclas Forsberg           

Upphandling
enligt loU, lUF och loV   
Niclas Forsberg
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8 
Advokater vid samma advokatfirma har försatt sig i jäv-
situationer vid biträde av klienter inom samma bransch 
och biträde vid upprättande av pensionsavtal. erinran.

discipLinÄrende beslut 2008

Bakgrund

A och C är delägare i Advokatfir-
man D och verksamma vid kon-
toren i Ä-stad respektive Ö-stad. 
B har varit delägare i Advokatfir-
man tidigare med placering på 
Å-stadskontoret.

X-koncernen (X) har sedan ett 
par decennier anlitat Advokat-
firman D (D) rörande diverse 
juridiska ärenden. Det har ute-
slutande varit Ds Å-stadskontor 
som anlitats. Av olika skäl har X 
valt att inte längre anlita D och 
det sista uppdraget utfördes 
under sensommaren 2006.

X kände till att dess största 
konkurrent på den svenska 
marknaden, V ekonomisk 
förening (V), anlitade Ds kontor 
i Ö-stad.

anmÄLan

Anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 9 november 
2007, avser att A i ett fall, C i två 
fall och B i ett fall på grund av 
intressekonflikt bort avböja upp-
drag, i A och Cs fall för V och i 
Bs fall för motpart till X i samma 
sak som D redan biträdde X.

X har anfört i huvudsak 
följande:
D hade varit huvudsaklig råd-
givare i konkurrensrättsliga 
ärenden men även genomfört 
flera bolagstransaktioner. Utöver 
detta hade D anlitats inom andra 
områden såsom arbets-, process- 
och immaterialrätt. Under årens 
lopp hade D kommit att skaffa 
en djup kunskap kring X af-
färsmässiga ageranden och den 
situation och de problem som 
företaget mötte. Den omständig-
heten att V anlitat Ds kontor i Ö-
stad hade hitintills inte medfört 
några direkta konflikter.

1. Avtalet mellan V och X (gäller 
A och C)
X ingick under år 2002 ett avtal 
med V beträffande köp av s.k. 

vassleretentat. Avtalet innehöll 
vissa konkurrensbegränsande 
element, varför X sökte konkur-
rensrättslig rådgivning hos D. 
Den rådgivning som D lämnade 
ledde fram till den slutliga ut-
formningen av avtalet och D fick 
därefter i uppdrag att ansöka 
om s.k. undantag hos Konkur-
rensverket, vilket även kom att 
meddelas.

Under våren 2007 hade X och 
V kommit att diskutera avtalet, 
då V önskade vissa förändringar 
av detta. Situationen hade lett 
fram till att V den 18 oktober 
2007 ingett stämningsansökan 
till Å-stads tingsrätt. I stäm-
ningsansökan yrkade V bl.a. att 
avtalet från 2002 skulle förkla-
ras ogiltigt på den grund att 
detta stod i strid med gällande 
konkurrenslag, dvs. de principer 
och lydelse som D självt varit 
med att ta fram. Ombud för V 
var A och C. 

Under de diskussioner som 
X förde med D vid ingåendet av 
avtalet fick D klart för sig vilka 
syften som fanns med kontraktet 
och den önskade utformningen. 
D gjorde därefter en kvalificerad 
bedömning av situationen. Det 
var mot denna bakgrund ytterst 
olustigt att samma advokatbyrå 
valde att företräda X konkur-
rent vid granskning av samma 
ärende, men nu dessutom 
gjorde en motsatt bedömning 
jämfört med tidigare. Att om-
buden känt till Å-stadskontorets 
inblandning var oundvikligt, 
eftersom de måste ha bearbetat 
ärendet utifrån det undantag 
som beviljats och därför tagit del 
av Konkurrensverkets beslut och 
Ds eget underlag för ansökan 
dit. Att advokater hos D fortsatte 
att företräda V ansåg X vara en 
stor olägenhet.

2. U HB (gäller C)
X och V ägde sedan cirka 20 

år tillbaka, till lika delar, U HB 
(U), som var en dominerande 
aktör på den svenska fruktjuice-
marknaden. Med tanke på att 
V och X var konkurrenter upp-
stod vissa konkurrensrättsliga 
frågeställningar. D hade vid ett 
antal tillfällen fått i uppdrag av 
X att utvärdera konkurrensrätts-
liga spörsmål. Vidare hade D 
vid ett antal tillfällen ansökt om 
undantag hos Konkurrensver-
ket för den verksamhet som 
bedrevs inom U. Av detta följde 
att D anlitats av såväl X som av 
U, i det senare fallet genom X re-
presentanter. Det material som 
tagits fram av D hade vidare, 
förutom med något undantag, 
inte delgivits V, vilket visade att 
X varit av den uppfattningen att 
uppdragen utförts för X. Att D 
endast hämtat dokumentation 
och underlag från X samt endast 
skickat färdigställt material till X 
representanter visade att D haft 
motsvarande uppfattning om 
vem som varit uppdragsgivare. 

X och V hade sedan ett antal 
månader kommit att diskutera 
en avveckling av U. De diskus-
sioner som förts hade dock än 
så länge varit resultatlösa och 
parterna hade inte kunnat enas 
om hur detta skulle ske. Under 
denna process företräddes nu V 
av C. Såvitt X kände till gällde Ds 
rådgivning konkurrensrättsliga 
spörsmål men det kunde inte 
uteslutas att D även lämnade råd 
i andra avseenden. X upplevde 
att D, som på X uppdrag gjort ett 
antal utredningar beträffande 
situationen i U och X eventuella 
exponering, innehade kunskap 
som var partsunik och därför 
gjorde D olämpligt som företrä-
dare för V för det fall parterna i 
de pågående avvecklingsdiskus-
sionerna inte skulle kunna 
uppnå en samförståndslösning 
eller i övrigt hade meningsskilj-
aktigheter.

3. T AB (gäller B)
T AB (T) var t.o.m. sommaren 
2006 ett helägt dotterbolag 
inom X-koncernen. I försälj-
ningsprocessen anlitades Ds 

kontor i Å-stad som, tillsammans 
med S, genomförde transaktio-
nen på X vägnar. I samband med 
försäljningen upprättades ett 
anställningsavtal mellan Ts verk-
ställande direktör R och ägarbo-
laget. Upprättande av kontrak-
tet skedde genom Ds kontor i 
Å-stad och presenterades för R, 
som fick möjligheter att lämna 
synpunkter. Vid beställningen 
av uppdraget fick D klart för 
sig vem kontraktet avsåg och i 
vilket sammanhang detta skulle 
användas.

Efter en tid översände R sina 
synpunkter och presenterade då 
ett alternativt upplägg för sina 
pensionsvillkor. Som X förstått 
situationen valde R att person-
ligen anlita D, B, för utredning 
om huruvida pensionsvillkoren 
kunde göras på ett mer för-
månligt sätt. Den av R och D 
presenterade lösningen kunde 
inte accepteras av X. Det var X 
uppfattning att D på ett tydligt 
sätt företrädde båda sidorna och 
således agerade på ett sätt som 
inte kunde accepteras.

X hade för något år sedan en 
dialog med D om misstänkta 
jävssituationer som uppstått och 
D förklarade då att detta inte 
skulle upprepas. Det var därför 
med stor förvåning och besvikel-
se det kunde konstateras att Ds 
uppenbarligen bristande interna 
rutiner medfört att aktuella hän-
delser kunnat inträffa. Huruvida 
X kommit att lida direkt skada 
av de inträffade situationerna 
kunde i dag inte konstateras 
men kunde samtidigt inte heller 
uteslutas.

adVokaternas yttranden

A och C har i gemensamt ytt-
rande 31 januari 2008 tillbakavi-
sat anmärkningarna såvitt avser 
dem och vidare anfört bl.a. 
följande.

Yttrandet i den del det gällde 
U avsåg endast C. Det var riktigt 
att X under en längre tid hade 
anlitat D via dess kontor i Å-stad 
men det var också så att V hade 
anlitat D via dess kontor i Ö-stad 
alltsedan D bildades år 1983. X 
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och V hade känt till att D före-
trädde båda organisationerna. 
X hade sedan sommaren 2006 
upphört med att anlita D och 
det främsta skälet, kanske det 
enda, var att X inte ville anlita 
en advokatbyrå som samtidigt 
representerade en konkurrent. 

I samband med att de aktuella 
ärendena initierades hade D, 
genom ansvarig delägare, gjort 
en ingående jävsutredning och 
kommit till slutsatsen att intres-
sekonflikt inte förelegat i något 
av ärendena.

1. Avtalet mellan V och X
Det var riktigt att X och V ingick 
det s.k. vassleavtalet under år 
2002. Däremot kunde de inte 
bekräfta X påstående att X i det 
skedet anlitade D för konkurrens-
rättslig eller annan rådgivning 
rörande vassleavtalets utform-
ning. Deras utredning gav i vart 
fall inte stöd för en sådan slut-

sats. Däremot gav X utredning 
stöd för den motsatta slutsatsen. 
Av den faktura som X bifogat sin 
anmälan framgick dels att den 
aktuella rådgivningen hade avsett 
arbete med anmälan av vassleav-
talet till Konkurrensverket, inte 
arbete med själva utformningen 
av avtalet, dels att den aktuella 
rådgivningen hade utförts med 
början i juni 2002. Vassleavtalet 
i dess slutliga version var daterat 
den 29 maj 2002 och underteck-
nat av X den 5 juni 2002. D fick 
i juni 2002 i uppdrag från båda 
parterna att upprätta och inge en 
gemensam anmälan om icke-in-
gripandebesked och undantag till 
Konkurrensverket. Den rådgiv-
ning som D då lämnade hänför-
de sig till nämnda anmälan och 
möjligheten att få positivt beslut 
från Konkurrensverket. Ärendet 
avslutades genom att ett femårigt 
undantag beviljades i september 
2002.

»

De kunde således bekräfta att 
D hade biträtt båda parter vid 
gemensam anmälan av avtalet 
till Konkurrensverket. Därvid 
hade D tillhandahållits ett färdigt 
avtal, administrerat anmälan 
och redogjort för de sakförhål-
landen som legat till grund för 
anmälan. Dessa sakförhållanden 
hade tillhandahållits av X och 
V. Den information, däribland 
syftet med vassleavtalet, som 
D därvid erhöll hade fullt ut 
varit tillgänglig för V redan vid 
tidpunkten för anmälan till 
Konkurrensverket dels genom 
avtalsinnehållet, dels genom 
informationen i den gemen-
samma anmälan som utlämnats 
utan sekretess mellan parterna. 
Följaktligen fick inte D genom 
det gemensamma uppdraget 
någon information som V inte 
redan hade tillgång till.

Av intresse i det nu aktuella 
fallet var att det inte längre var 
möjligt att anmäla avtal för 
icke-ingripandebesked eller 
undantag till Konkurrensverket. 
Detta innebar att part inte kunde 
förlita sig på Konkurrensverkets 
beslut utan numera själv måste 
löpande undersöka om ett visst 
avtal eller samarbete, med 
beaktande av förändringar av bl. 
a. marknadsförhållanden, var 
förenligt med konkurrenslagen. I 
anledning av att Konkurrensver-
kets tidsbegränsade undantag 
skulle upphöra att gälla i juni 
2007 fick D i uppdrag av V att 
göra en sådan konkurrensrättslig 
bedömning av avtalet för tiden 
därefter. Det uppdrag D utförde 
år 2002 var således av annan 
karaktär än det uppdrag som nu 
var aktuellt, eftersom uppdraget 
år 2002 hänförde sig till möjlig-
heten att få ett positivt beslut 
från Konkurrensverket. Vid den 
bedömning som nu gjordes, dvs. 
en objektiv bedömning, med 
beaktande av nu rådande mark-
nadsförhållanden, om avtalet 
nu stod i strid med tvingande 
lagstiftning ansåg de att vassleav-
talet i dag stred mot konkur-
renslagen i vissa hänseenden. 
Detta berodde inte på att de 

ändrat uppfattning om rättsläget 
vid avtalets ingående utan på att 
förhållandena, främst marknads-
förhållandena, hade förändrats.

D hade utifrån nu gällande 
förhållanden gjort en konkur-
rensrättslig bedömning och 
baserat på denna bedömning 
väckt talan med påstående att 
vassleavtalet innehöll en exklu-
sivitetsbestämmelse som stred 
mot konkurrensrätten. Den 
information som D fick 2002 
– och som båda parter hade – 
var inte av den karaktär eller 
aktualitet att den hade eller ens 
hade kunnat värderas eller lagts 
till grund för någon rådgivning 
i det nu pågående ärendet. Den 
omständigheten att D för över 
fem år sedan till Konkurrensver-
ket anmält vassleavtalet kunde 
inte medföra jäv. Sammantaget 
innebar detta att den fråga som 
Å-stads tingsrätt hade att pröva, 
nämligen marknadsförhållan-
dena 2007 och framåt, var en ny 
fråga som D inte tidigare hade 
tagit befattning med.

En omständighet att beakta 
var att X redan under somma-
ren 2007 fick kännedom om att 
D biträdde V i frågan och inte 
då gjorde några invändningar 
om jäv. Detta gjordes först i 
samband med att stämning 
utfärdades.

2. U
X anmälan avsåg ett framtida 
agerande, dvs. att X hävdade att 
det skulle vara olämpligt att D 
biträdde V för det fall parterna i 
de pågående diskussionerna inte 
skulle komma överens. D deltog 
inte, med ett undantag (se i det 
följande), i de diskussioner som 
nu fördes. Såsom X anmälan fick 
förstås hävdades inte att D hade 
agerat i strid med god advokat-
sed, men att ett visst hypote-
tiskt framtida agerande skulle 
kunna vara olämpligt. Huruvida 
så skulle vara fallet hade D ännu 
inte tagit ställning till utan kom 
att pröva detta om saken över 
huvud taget aktualiserades. Ad-
vokatsamfundet borde inte ta 
befattning med denna fråga, ef-

Frigöra kapital?
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tersom den avser ett hypotetiskt 
framtida beteende.

I sak var det riktigt att D hade 
ansökt om undantag för Vs och 
X samarbete i U till Konkur-
rensverket vid olika tillfällen. D 
hade biträtt V i konkurrensrätts-
liga frågor avseende U sedan i 
vart fall år 1993. D var ombud 
för V, men inte X, i den ansökan 
om icke-ingripandebesked/an-
mälan om undantag som V och 
X ingav till Konkurrensverket år 
1993. Konkurrensverket med-
delade ett undantag till och med 
den 31 december 2002. Innan 
detta undantag upphörde att gäl-
la ansökte parterna om förnyat 
undantag. X och V företräddes 
då båda av D för en gemensam 
ansökan. Detta undantag gällde 
till och med den 31 december 
2007. Det var sålunda inte riktigt 
att D ansett att uppdragen en-
dast utfördes för X räkning utan, 
i det första fallet enbart för Vs 
räkning, och i det andra för såväl 
X som Vs räkning.

X hade sagt upp handelsbo-
lagsavtalet avseende U. Uppsäg-
ningen av ett långvarigt samar-
betsavtal som omfattades av ett 
särskilt undantag meddelat av 
Konkurrensverket aktualiserade 
ett antal konkurrensrättsliga 
frågeställningar för att parterna, 
eller någon av dem, inte skulle 
riskera att agera i strid med kon-
kurrenslagstiftningen. D hade 
därför bistått V med konkurrens-
rättslig rådgivning. Detta hade 
skett med X goda minne. Beträf-
fande de åtgärder som D hittills 
hade vidtagit hade parterna och 
D varit eniga med avseende på 
Ds engagemang.

B har i yttrande den 14 decem-
ber 2007 tillbakavisat anmärk-
ningen och vidare anfört bl.a. 
följande:

3. T
Han hade träffat R vid ett enda 
tillfälle, vilket ägde rum på hans 
kontor hos D, Å-stad. Kontakten 
förmedlades genom en gemen-
sam bekant, P, som tidigare var 
ägare till Q AB, ett företag som 

såldes till X för cirka 20 år se-
dan. Han var då rådgivare till P 
med vilken han hade haft löpan-
de kontakt såväl före som efter 
nämnda överlåtelse. Uppdraget 
för P var att finna lösningar på 
skatteproblem förutom för P 
även för X. Kontakterna skedde 
genom företagsledningen och 
dåvarande bolagsjuristen hos 
X, O. Han var därefter vid några 
tillfällen även rådgivare till X i 
några frågor rörande skattefrå-
gor för personer i företagsled-
ningen och viss övrig personal. 
Under de senaste 10-15 åren 
hade han dock inte haft någon 
uppdragskontakt med X. P hade 
under en följd av år haft nära 
samarbete med företaget T, där 
R var VD. Kontakten med R var 
helt förutsättningslös och han 
uppfattade att R sökte en lämp-
lig lösning för båda parter. Han 
uppfattade inte att det fanns nå-
gon konfliktsituation. De talade 
ytterst allmänt om företaget och 
om gemensamma bekanta. Han 
ville också minnas att han ställ-
de frågan om det fanns någon 
konflikt och fick då ett nekande 
svar. Såvitt han mindes fanns 
i anslutning härtill ett ärende 
som gällde en företagsavveck-
ling, som hade handlagts av D, 
Å-stad, och då förmodligen bl.a. 
av O, som då var hans kollega 
på Å-stadskontoret. B hade dock 
inte haft något uppdrag i detta 
ärende. Hans förslag, som han 
sedermera skickade med e-post 
till R, var enligt hans mening 
högst okontroversiellt. Från 
hans sida togs inte ställning till 
någon eventuell konflikt, som 
han i så fall var helt okunnig 
om. Han hade inte heller haft 
någon kontakt med någon an-
nan byråkollega i något ärende 
av något slag som hade eller 
kunde antas ha haft kopplingar 
till X. Det blev inte någon yt-
terligare kontakt vare sig om 
hans förslag eller av annan an-
ledning. Han följde aldrig upp 
saken och fick inte heller någon 
reaktion från R.

Vad han erinrade sig så 
kontaktades han av någon, 

förmodligen någon inom D, 
angående eventuell jävskonflikt. 
Han uppfattade inte vad saken 
gällde och han nämnde enbart 
något om hans kontakt. Han lät 
då saken bero och tog inte heller 
kontakt med R. 

Såvitt han erinrade sig debi-
terades aldrig något för besöket 
och e-postmeddelandet. Han 
hade inte heller försökt ta reda 
på orsaken till att hans kontakt 
med R skulle kunna uppfattas 
som känslig. Han hade alltså inte 
någon kännedom om syftet med 
denna anmälan. Oavsett vad 
syftet nu än må vara, hade han 
svårt att se att det skulle finnas 
några relevanta kopplingar till 
detta hans möte med R.

genmÄLe Från anmÄLaren

X har i genmäle den 14 februari 
2008 anfört bl.a. följande. 

1. Avtalet mellan V och X
X vidhöll att D i Å-stad varit 
delaktiga i framtagandet av det 
kontrakt som senare ingicks 
med V beträffande vasslereten-
tat. Till stöd för detta åberopa-
des e-postmeddelanden från 
mars och april 2002, dvs. ett 
antal månader före det att kon-
traktet undertecknades. Enligt 
e-postmeddelandena hade D fått 
i uppdrag att granska avtalet och 
D begärde närmare information 
om de bakomliggande syftena 
från X sida. Diskussionerna för-
des mestadels muntligen. Att Ds 
hantering skulle ha begränsat 
sig till ingivandet av anmälan till 
Konkurrensverket tillbakavisa-
des alltså. Det var svårt att tänka 
sig att denna information, och 
annan, inte skulle ha framkom-
mit om D i Ä-stad tagit kontakt 
med Å-stadskontoret.

X vidhöll att det arbete som 
D utfört åt X inte samtidigt skett 
till förmån för V. Att D ingav 
anmälan till Konkurrensverket 
för båda parter var en fråga om 
formalia.

X menade att oavsett vad som 
föranlett den förnyade konkur-
rensprövningen eller hur D kom-
mit fram till den nya bedöm-

ningen så var det ett flagrant 
övertramp av de skyldigheter 
som D hade haft att förhålla sig 
till. Det faktum att D i sin nya 
roll kommit fram till en annan 
slutsats än tidigare och vidare 
givit sin klient rådet att väcka 
talan vid domstol synliggjorde 
bara det olämpliga agerandet 
än mer än vad som annars varit 
fallet.

2. U
X noterade att såväl V som X i 
samband med avvecklingen av U 
haft rådgivning från advokater, i 
Vs fall från D. D hade varit med-
veten om att X haft företrädare 
från annan advokatbyrå och det 
kunde därför inte anses ha fun-
nits någon form av gemensamt 
uppdrag från X och V. Vad X 
velat framhålla var bestämmel-
serna i 14 § Vägledande regler 
om god advokatsed, som inne-
bar att advokat var skyldig att 
avböja erbjudet uppdrag om han 
eller någon inom samma byrå ti-
digare konsulterats i samma sak 
eller i annan angelägenhet av 
sådan art, att de uppgifter ved-
erbörande till följd därav erhållit 
kan tänkas få betydelse vid det 
erbjudna uppdragets utförande. 
Reglerna syntes därför ”ta höjd 
för” som D uttryckte det visst 
hypotetiskt framtida agerande. 
– X vidhöll att D innehade sådan 
information som gjorde byrån 
olämplig som rådgivare åt V i 
samband med avvecklingen av 
U, eftersom det inte fanns någon 
gemensam partsvilja i förhand-
lingarna och att det inte kunde 
uteslutas att ärendet fick en ut-
veckling där intressena ytterli-
gare gick isär.

3. T
X hade inte några direkta syn-
punkter på de faktiska omstän-
digheter som B tog upp utan ut-
gick från att dessa var korrekta. 
Den kritik och frågeställning 
som väckts kvarstod dock.

ytterLigare yttrande aV 

adVokaterna (a och c)

A och C har i yttrande den 14 

»
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mars 2008 bemött genmälet och 
anfört bl.a. följande. 

1. Avtalet mellan V och X
De vidhöll att den rådgivning 
som var aktuell år 2002 var 
hänförlig till anmälan om icke-
ingripandebesked/undantag 
till Konkurrensverket gjorda 
för båda parternas räkning. Av 
de e-postmeddelanden från år 
2002 som X bifogat sitt genmäle 
framgick 

(i) att den danska advokatby-
rån E hade bett D att göra en 
konkurrensrättslig bedömning 
av X avtalsutkast

(ii) att Ds bedömning var att 
det var lämpligt att ge in en 
ansökan/anmälan till Konkur-
rensverket om icke-ingripande-
besked/undantag

(iii) att D hade uppfattat att 
uppdraget var följande: ”Vi har 
förstått att X beslutat att Konkur-
rensverket på något sätt skall 
’informeras’ om det planerade 
samarbetet”.

Den bedömning som det tala-
des om var just en bedömning 
om möjligheten att enligt då 
gällande konkurrenslagstiftning 
Konkurrensverket skulle kunna 
meddela ett positivt beslut. Vid 
antagande av uppdraget år 2007 
hade de givetvis kunskap om 
tidigare ärenden och de gjorde 
en kontroll om de kunde agera 
utan att handla i strid med Advo-
katsamfundets regler, vilket de 
kom fram till. De hade givetvis 

varit i kontakt med sina kollegor 
i Å-stad. Med anledning av X 
anmälan hade de, efter förnyade 
kontakter med sina kollegor i 
Å-stad, ånyo bedömt om ageran-
det stod i strid med samfundets 
regler och deras bedömning 
kvarstod att så inte var fallet.

2. U
Det var korrekt att det i dag inte 
förelåg något gemensamt upp-
drag för D att biträda X och V. 
D vidhöll dock att D företrädde 
båda parter år 1993. Såsom X 
genmäle fick förstås bestred inte 
X att de åtgärder som D hittills 
hade vidtagit hade parterna och 
D varit eniga med avseende på 
Ds engagemang. D hade genom 
X genmäle fått kunskap om att 
det inte fanns någon gemensam 
partsvilja i förhandlingarna och 
att det inte kunde uteslutas att 
ärendet fick en utveckling där 
intressena ytterligare gick isär. 
Såvitt D förstod hade denna si-
tuation uppstått efter det att X 
gav in sin anmälan till Advokat-
samfundet. D hade inte haft an-
ledning att ta ställning till om jäv 
skulle föreligga att företräda V i 
samband med avveckling av U, 
eftersom de inte utfört eller ens 
erhållit något sådant uppdrag. 
D fick kunskap om att U skulle 
avvecklas först genom X gen-
mäle den 14 februari 2008. Nu 
aktuell rådgivning hade omfattat 
en bedömning av vilka konkur-
rensrättsliga konsekvenser, om 

några, ett avvecklat, förändrat 
eller fortsatt samarbete skulle 
medföra. Denna rådgivning var 
objektiv (och snarlik skatteråd-
givning) och oberoende av vem 
som var klient. Bedömningarna 
och uppdragets utförande kunde 
dessutom inte, och hade inte 
ens kunnat, påverkas av ej för 
V tillgänglig information som X 
eventuellt kunde ha lämnat tidi-
gare till D.

Givetvis hade de i samband 
med detta uppdrag, efter kon-
takt med sina kollegor i Å-stad, 
bedömt om hinder hade förele-
gat att ta uppdraget och deras 
bedömning då och nu var att så 
inte var fallet.

 I detta sammanhang var 
relationen mellan X och V av 
intresse för bedömningen av 
X anmälan mot Vs advokater. 
Som angivits i deras tidigare 
yttrande hade V anlitat D sedan 
år 1983 och att X kände till detta 
förhållande när X började anlita 
D. Sommaren 2006 lämnade X 
D, eftersom X inte längre ville 
anlita en advokatbyrå som V 
anlitat. Av en tidningsartikel i 
F-tidning den - mars 2008 fram-
gick att V var av uppfattningen 
att X strategi var att pressa V till 
att fusionera med X. Det fram-
gick även av artikeln att V inte 
var intresserade av att ”låta sig 
slukas” av X. Tvärtom uttalade 
V att de ville fortsätta att vara 
självständiga i förhållande till 
X och konkurrera med X. Det 

var enligt As och Cs uppfattning 
att X anmälan till Advokatsam-
fundet kunde ses som ett led i 
X strategi gentemot sin konkur-
rent V.

nÄmndens Bedömning 

och BesLut

1. Av utredningen framgår att 
Advokatfirman D har tagit sådan 
befattning med avtalet mellan V 
och X att A och C varit förhin-
drade att åta sig det här ifrågava-
rande uppdraget för V. Genom 
att ändå göra det har de åsido-
satt sina plikter som advokat.

2. Av utredningen framgår 
att Advokatfirman D har tagit 
sådan befattning med avtalet 
mellan X och V rörande U att C 
varit förhindrad att åta sig det 
här ifrågavarande uppdraget för 
V. Genom att ändå göra det har 
han åsidosatt sina plikter som 
advokat.

3. Nämnden konstaterar att 
Bs rådgivning till R angående 
dennes anställningsavtal var 
ett advokatuppdrag. På grund 
av Advokatfirman Ds uppdrag 
för motparten i samma sak har 
B varit förhindrad att åta sig 
uppdraget. Genom att ändå göra 
det har han åsidosatt sina plikter 
som advokat.

På grund av nämndens 
redovisade bedömningar under 
punkterna 1–3 tilldelar nämnden 
envar av A, C och B erinran 
enligt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. n
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Ett nyrenoverat klassiskt hotell, bad i varma 
källor, pister med 1 500 meters fallhöjd och Josef
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uttrÄdda Ledamöter

Elsa Arbrandt, stockholm, 
15 augusti 2009

Richard Grönwall, stockholm, 
21 augusti 2009

Michael Hallenheim, malmö, 
21 augusti 2009

Claes Holmqvist, Göteborg, 
21 augusti 2009

Malin de Jounge, stockholm, 
14 augusti 2009

Per Karlsson, Göteborg, 3 juni 
2009

Martin Klette, stockholm, 
21 augusti 2009   

Marie Landhage Renström, 
stockholm, 31 juli 2009

Gunnar Lindroth, Väddö, 1 juli 
2009

Sarah Olsson, Göteborg, 
10 augusti 2009

Cecilia Rappe, malmö, 
31 juli 2009

Karim Sahibzada, uppsala, 
16 juli 2009

Ulla Stolt, stockholm, 
21 augusti 2009                           

aVLidna Ledamöter

Kjell Brorson, täby, 4 juni 
2009

Jan A Olsen, Göteborg, 18 juni 
2009

remissÄrenden

Förteckning över remissären-
den, i vilka samfundet avgivit 
yttrande
R-2009/0672 departements-

promemorian konsument-
ombudsmannen – en översyn 
(ds 2009:14)

R-2009/0748 departements-

Läs mer
läs remissvaren på www.ad-
vokatsamfundet.se . klicka på 
”Advokatsamfundet tycker”.
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