”Rättssystemet och rättskulturen utgör grundläggande element i samhällets
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En coupé för dig som behöver
en kombi. Nya Audi A5 Sportback.
Nya Audi A5 Sportback har coupéns utseende och köregenskaper. Men är rymlig och bekväm som
en sedan. Trots de slanka långsträckta linjerna har den ett lastutrymme som nästan är lika ﬂexibelt
och rymligt som i en kombi. Tack vare bland annat de effektiva direktinsprutade FSI- och TDI
motorerna, start-stop-system, LED-ljus och bromskraftåtervinning överträﬀar köregenskaperna
vida bränsleförbrukningen (från 0,52 l/mil). På audi.se kan du läsa mer om hur nya Audi A5
Sportback förenar det bästa av tre världar. Välkommen.
Audi A5 Sportback från ca 305.700 kr. Leasing: 1.750 kr/mån*. Förmånsvärde: 1.988 kr/mån**.
BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2 L/100 KM. CO2 UTSL. 137 G/KM. MILJÖKL. 2005. *AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR.
**FÖRMÅNSV. NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.
BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. STENSTRÖM RED CELL
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att kunna satsa ordentligt där det
”Vi måste få ner överbalanserna för
ordförande
Sten Heckscher, Regeringsrättens
verkligen behövs!”
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Stockholm Human Rights Award
Sveriges Advokatsamfund har tillsammans med International Legal Assistance Consortium, ILAC, och International Bar Association, IBA, instiftat ”Stockholm Human
Rights Award”. Detta pris kommer från och med 2009 årligen att tilldelas en person eller en organisation som gjort
särskilt framstående insatser för att främja rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter.
Den första mottagaren av Stockholm Human Rights
Award blir den sydafrikanske domaren Richard Goldstone.
Denne har under flera decennier gjort enastående insatser
för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, både
i sitt hemland och på högsta internationella nivå. Justice
Goldstone ingick i Sydafrikas konstitutionsdomstol och var
en centralfigur i kampen mot apartheid. Han bidrog aktivt
till Sydafrikas försoning och utveckling efter apartheidepoken. Han har varit chefsåklagare vid FN-tribunalerna för
Jugoslavien och Rwanda. Han var också ordförande i den
oberoende Internationella Kosovoutredningen och har
ingått i Internationella Röda Korsets ”International Group
of Advisers”. Richard Goldstone utsågs av FNs dåvarande
generalsekreterare, Kofi Annan, att ingå i den kommission
som utredde anklagelserna om korruption och förskingring i FNs ”Oil for Food”-program avseende Irak. Han har
varit medlem av den så kallade CEANA-kommissionen med
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uppgift att identifiera nazistförbrytare som hade flytt till
Argentina med stulet guld. Richard Goldstone har också
undervisat vid USAs mest framstående juridiska fakulteter,
däribland Harvard School of Law, Georgetown University
och New York University School of Law. Han mottog förra
året John D. and Catherine T. MacArthur Award for International Justice. Samma exklusiva utmärkelse hade året
innan tilldelats Nelson Mandela.
Richard Goldstone är inte bara en lysande jurist. Han är
framförallt en person med ovanligt hög integritet. Han är
därtill modig. Mycket modig. En man som obetingat vågar
stå upp för det som kallas internationell humanitär rätt.
Man kan notera att jämförelsevis många pristagare av
Nobels fredspris har det gemensamt att deras ofta modiga
insatser påfallande ofta kan hänföras till Mellanöstern och
konflikten mellan Israel och Palestina. Som ett förebud till
den utveckling som senare skulle komma att inträffa tilldelades 1936 års fredspris journalisten och fredsaktivisten
Carl von Ossietzky. Denne var då fängslad i tyskt koncentrationsläger och led därtill av tuberkulos. Han förvägrades
att resa ut för att motta priset. von Ossietzky beordrades
att avsäga sig priset, vilket han dock inte gjorde. Den tyska
pressen förbjöds att skriva om att von Ossietzky tilldelats
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Nobels fredspris. Påföljande år beslöt myndigheterna att
tyska medborgare i framtiden inte fick acceptera något av
Alfred Nobel instiftat pris.
År 1978 mottog den egyptiska presidenten Anwar alSadat och Israels dåvarande premiärminister Menachem
Begin fredspriset. Åtta år senare gick priset till författaren
Elie Wiesel. Wiesel och hans familj hade 1944 förts till
ett koncentrationsläger, där hela hans familj utplånades.
Elie Wiesel överlevde både Auschwitz och Buchenwald.
Han har skrivit flera gripande böcker om sina upplevelser
under denna tid och varit starkt engagerad i mänskliga rättigheter under efterkrigstiden. 1994 delade Yassir Arafat,
Shimon Peres och Yitzhak Rabin fredspriset. Som tredje
amerikanske president mottog Jimmy Carter utmärkelsen
2002. I år tilldelades som fjärde amerikanska president,
Barak Obama, Nobels fredspris. Också detta med anknytning till Mellanöstern.
Det finns tyvärr alltför många exempel på världssamfundets bristande förmåga att förhindra krig och att skapa
ett fredligt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Därför måste alla goda krafter samverka i värnet om
folkrätten och stärkandet av FNs roll. Richard Goldstone
har genom sina betydande insatser för FN aktivt bidragit
härtill. Det var skälet till att vi tidigare i vår beslöt att ge
det första ”Stockholm Human Rights Award” till honom.
Ungefär samtidigt utsågs han av FNs Human Rights Council
att leda en undersökningskommission med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell
humanitär rätt i samband med Gaza-konflikten vid årsskiftet 2008–2009. I en välskriven och omsorgsfull rapport på
över 500 sidor, som presenterades under hösten, fastslogs
att båda parter i konflikten begått brott. Kritiken var dock
särskilt allvarlig när det gäller åtgärder vidtagna av Israel.
Israel har också konsekvent vägrat att samarbeta med
Goldstones kommission.
Att åta sig uppdraget att utreda frågan huruvida parterna i Gaza-konflikten begått brott mot mänskligheten
och humanitär rätt är mycket svårt, mycket angeläget
och mycket ansvarsfullt. När det gäller de flesta andra
konflikter på vårt jordklot brukar världssamfundet kunna
enas om vilken som är den rimliga vägen framåt. Det kan
förekomma att enskilda särintressen motarbetar världssamfundets försök att skapa fred och rättvisa. Det finns
många sådana exempel. Men det finns nog inget exempel
på hur svårigheterna att enas varit så oöverstigliga som vad
det gäller Israel–Palestina–konflikten. Redan innan Richard
Goldstone lämnade sin rapport utsattes han för grundlösa
anklagelser och påhopp. Han, själv av judisk börd, har
betraktats som en förrädare redan på den grunden att han
åtog sig uppdraget. Jag har mycket svårt att förlika mig
med denna hållning. Det är bedrövligt att världssamfundet inte förmått att med kraft reagera mot detta. Sverige
har som ordförandeland i EU ett särskilt ansvar. Jag hyser
beträffande svenska insatser goda förhoppningar. Såsom
positivt kan noteras att Sveriges utrikesminister givit uttryck för en ansvarsfull hållning i dessa frågor.
Fred kräver att den kan försvaras. Detta i sin tur förutsätter att det finns maktmedel med vilka freden kan försvaras. FNs avsaknad av sådana maktmedel är en bidragande
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orsak till dess svårigheter att förhindra överträdelser av
folkrätten och då särskilt internationell humanitär lagstiftning.
Den svåra frågan om balans mellan å ena sidan upprätthållande av mänskliga rättigheter och å andra sidan
medborgarnas säkerhet har sedan länge varit aktuell i
Israel och i Palestina. Militanta palestinier och självmordsbombare har genom militära aktioner orsakat att israeliska
medborgare helt befogat känt sig hotade och rest förståeliga krav på ökad säkerhet. Rädslan har dessvärre lett till
militär repression från Israels sida och allvarliga brott mot
palestiniernas mänskliga rättigheter, vilket har slagits fast

”Richard Goldstone är inte bara en lysande jurist.
Han är framförallt en person med ovanligt hög
integritet. Han är därtill modig. Mycket modig.
En man som obetingat vågar stå upp för det han
anser vara rätt.”
både av ”International Court of Justice” och Israels högsta
domstol. Denna repression har emellertid inte visat sig
utgöra något effektivt vapen mot terror. Tvärtom. Utvecklingen har varit minst sagt nedslående trots de jämförelsevis många fredspris till stats- och regeringschefer som
den norska Nobelkommittén utdelat för värdefulla insatser
i syfte att uppnå fred i Mellanöstern, en region, som inte
kan erbjuda sina medborgare vare sig rättstrygghet eller
skydd för grundläggande rättsprinciper.

En av advokatkårens viktigaste uppgifter, vid sidan av
biträdet till klienter, är att bevaka att grundläggande rättsstatliga principer upprätthålls. Ett fungerande rättssystem
är garantin för ett humant och högtstående samhälle. Ett
sådant system utgör ett skydd mot maktmissbruk och är en
nödvändig förutsättning för upprätthållandet av demokratiska rättsstatliga principer, såväl på det nationella som på
det internationella planet. Därför har jag engagerat mig i
Israel–Palestina-frågan. Utan en rimlig lösning av alla moderna konflikters moder kommer vi aldrig att kunna bryta
den utveckling mot våld och terror som vi alla tvingats
uppleva under senare decennier. Som advokater måste vi
söka stå för humanitetens och moderationens röst. Richard Goldstone är en förebild i dessa strävanden.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Snabbare asylprocess kan
försvaga rättssäkerheten
sättet. Den största
bristen tycker jag är
att beslutsfattaren vid
Migrationsverket inte
avbryter intervjun så
snart det ser ut som
att det kommer att bli
avslag på ansökan, och
Dan Eliasson
förordnar ett biträde
direkt, säger Petter Aasheim.
Advokatsamfundet delar
Arbetssättet i ”Kortare väntan”
Petter Aasheims uppfattning att
har hittills prövats i Göteborg unkortare väntetider i asylprocesder våren 2009. Nu ska det gradsen är bra. I ett brev till Migravis infogas i Migrationsverkets
tionsverkets generaldirektör Dan
ordinarie arbete, med start i GöEliasson varnar dock generalteborg, Solna och Boden. Målet
sekreterare Anne Ramberg för
är att effektivisera asylprocessen,
att den nya utredningsmodellen
och uppfylla regeringens mål om
kan försvaga rättssäkerheten.
maximalt sex månaders väntan
Det faktum att offentligt biträde
på beslut för asylsökande.
förordnas först efter ett inledanDet nya arbetssättet innebär
de utredningssamtal, kan enligt
inte några formellt förändrade
samfundet leda till att asylsöregler för offentliga biträden.
kande inte får tillräcklig hjälp i
Advokatsamfundet befarar dock
den inledande utredningen. Adatt det nya systemet med så
vokatsamfundet anser också att
kallade kvalificerade utredningsalltför korta tidsfrister kan göra
samtal kan innebära att offentdet svårt för den asylsökande att
liga biträden förordnas senare i
få det biträde han eller hon själv
processen.
önskar, eftersom biträdet kanske
Advokat Petter Aasheim
inte har möjlighet att ta ett upparbetar med asylrätt i Göteborg.
drag inom dessa tidsramar.
Han ser risker med modellen i
Petter Aasheim har hittills inte
”Kortare väntan”.
haft några större problem på
– Det är bra att Migrationsvergrund av tidsfristerna, men han
ket eftersträvar snabb handhar erfarenhet av att Migrationsläggning, men det får inte bli till
verket numera endast förordnar
priset av försämrad rättssäkeradvokater som har en ledig tid
het, säger Aasheim.
för den kompletterande utredning som bokats in med den
Han tycker sig ha sett sådana
asylsökande.
tendenser under pilotprojektet.
– Det är ju inget större
I ett fall satt hans klient först i ett
problem så länge inte klienlångt förhör utan biträde, innan
Petter Aasheim förordnades. En
kortare väntan
uppgift i det 14-sidiga protokollet, som aldrig lästes upp för
Enligt den nya modellen för
klienten, användes sedan för att
asylutredningar ska kvalihävda att hon lämnat motstridificerade beslutsfattare hos
ga uppgifter.
Migrationsverket genomföra
– Som biträde kommer jag
sin utredning inom en vecka
från asylansökan. I utredningen
in för sent med det här arbetsMigrationsverket
utvecklar nya arbetssätt för att förkorta väntetiderna
för asylsökande.
Bra i sig, menar
Advokatsamfundet,
som dock ser en
risk att rättssäkerheten drabbas.
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Migrationsverket arbetar för att korta väntetiderna för asylsökande.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson anser att
”Kortare väntan” förutom kortare väntetider också kan öka
de asylsökandes rättssäkerhet,
genom att de mest kompetenta
handläggarna får ansvar för det
första viktiga mötet med den
asylsökande. De är också bäst
rustade att göra bedömningen
när det behövs biträde.
– Vi måste vara oerhört
varsamma i de fall där det inte
är uppenbart vilket beslut det
kommer att bli. Och det handlar
inte bara om vad som sägs, utan
också vad som inte sägs. Den
asylsökande kan till exempel
vara traumatiserad och därför
inte få fram sina skäl, säger han,
och betonar att i de osäkra fallen
ska det självklart förordnas ett
biträde.
Frågan om tidsfristerna och
hur de kan påverka advokatvalet

ingår bland annat utredningssamtal, som genomförs med
tolk men utan biträde. I de fall
där beslutsfattaren ser att det
sannolikt kommer att bli avslag
på ansökan förordnas ett of-

är enligt Dan Eliasson inte på
något sätt unik för asylprocessen. Den dyker upp så snart
staten sätter upp tidsramar, som
i brottmål.
– Det viktiga för oss är att
den asylsökande får sin rätt så
snabbt som möjligt, säger han.
Dan Eliasson välkomnar dock

alla synpunkter på de nya rutinerna.
– Det är viktigt att vi kontinuerligt för ett levande samtal med
alla berörda parter, representanter för de asylsökande, advokater och domstolar. De bästa
argumenten ska fram och vinna,
säger Dan Eliasson.
I brevet till Migrationsverket
pekar Advokatsamfundet också
på flera andra problem i Migrationsverkets rutiner för offentUB
liga biträden. 		

Läs mer
Läs brevet på www.advokatsamfundet.se

fentligt biträde. När ett biträde
väl förordnats har han eller hon
tre veckor på sig att komplettera utredningen skriftligen,
och efter fem veckor hålls en
muntlig komplettering.

foto: andré maslennikov/scanpix (migrationsverket)

ten begärt just mig, då ska jag
förstås förordnas, menar Petter
Aasheim.
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Nyheter
Allt fler negativa
till övervakning
Allt fler svenskar är tveksamma
till statens användning av
hemliga tvångsmedel. Det visar
siffror från den så kallade SOMundersökningen, som forskare vid Göteborgs universitet
presenterat. Framför allt unga
män och äldre kvinnor har
svängt i synen på tvångsmedel
som censur, brevöppning och
telefonavlyssning. Högutbildade och politiskt intresserade
personer är generellt mer
negativa till övervakning.

Förslag om sekretess
vid anställning av chefer

Preskriptionen avskaffas
för mord och dråp
Vissa brott ska aldrig preskriberas, enligt ett förslag
från regeringen. Advokatsamfundet är kritiskt till
att de nya reglerna föreslås
gälla retroaktivt.

foto: andré maslennikov/scanpix (migrationsverket)

Regeringen överlämnade i mitten av oktober en lagrådsremiss
om att avskaffa preskriptionen
för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord
eller dråp.
Enligt remissen ska preskriptionen för vuxna lagöverträdare

avskaffas för brott som innefattar
uppsåtligt dödande. Även försök
till dessa brott undantas enligt
förslaget från preskription.
Förslaget är tänkt att träda
i kraft den 1 juli 2010, och
ändringarna ska även gälla brott
som vid lagens ikraftträdande
ännu inte har preskriberats.
Advokatsamfundet tillstyrkte
i sitt remissvar förslaget när det
presenterades i utredningsform.
Men generalsekreterare Anne
Ramberg är mycket kritisk till att
lagen föreslås gälla retroaktivt.

Detta går emot förslaget i betänkandet.
– Det är allmänt vedertaget att
retroaktiv straffrättslagstiftning
inte är godtagbart i en demokratisk rättsstat. På samma sätt som
en person inte kan dömas för en
handling som inte var brottslig
när den begicks ska man när man
utför en handling veta vilka regler som gäller också för preskription. Detta var också utredarens
bedömning. Det var en förutsättning för att advokatsamfundet
inte invände mot förslagen i
utredningen, säger hon.

Advokatsamfundet vill utvärdera EMR
Reformen En modernare
rättegång har inneburit
sämre rättssäkerhet i
brottmålsprocessen, och
bör utvärderas snabbt,
menar Advokatsamfundet.
I ett brev till Justitiedepartementet pekar Advokatsamfundet på
Advokaten Nr 8 • 2009
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problemen och begär att reformen utvärderas snart.
Samfundet konstaterar i brevet
att reformen inneburit många
förbättringar, men att det redan
nu, knappt ett år efter reformen, är tydligt att det finns stora
problem. Inte minst gäller det
möjligheten till omförhör av den

tilltalade i hovrätterna. Advokatsamfundet hemställer därför att
en utvärdering av de nya processregler som följt av EMR-reformen
görs så snart som möjligt.

Läs mer
Läs brevet på www.advokatsamfundet.se

Regeringen vill införa sekretess i
ärenden om anställning av myndighetschefer. I en lagrådsremiss
föreslår alliansregeringen att sekretess ska införas i ärenden om
anställning av myndighetschefer
vid myndigheter som lyder
direkt under regeringen. Syftet
med förslaget är att attrahera
personer att söka som annars
drar sig för att öppet visa att de
söker nytt arbete.

Lagrådsremiss om
stärkt meddelarskydd
Meddelarskyddet bör förstärkas genom ett tydligt förbud
för myndigheter och andra
allmänna organ mot att ingripa
mot enskilda som använder sin
tryck- eller yttrandefrihet. Det
föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Enligt förslaget ska
också de allvarligaste ingripandena kriminaliseras.

Advokatsamfundet –
nej till signalspaning
Advokatsamfundet avstyrker
förslagen i betänkandet Signalspaning för polisiära behov,
SOU 2009:66. I stället borde
hela frågan om hur signalspaningen ska utformas bli föremål
för en gemensam och sammanhållen utredningsinsats, gärna
med parlamentariska inslag.
Det skriver Advokatsamfundet
i ett yttrande med anledning
av en hearing som hölls den 30
september. I yttrandet skriver
samfundet att ”Advokatsamfundet finner angeläget att
ännu en gång påtala vikten av
att skiljelinjerna mellan underrättelseverksamhet och brottsutredande verksamhet renodlas
och klargörs.”
7
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Nyheter
Människohandeln
tar nya former
Allt fler kvinnor från Nigeria
utnyttjas för sexhandel i Sverige. De flesta kvinnorna som
tvingas sälja sex kommer dock
från Estland, Ryssland, Rumänien och länderna på Balkan. Det
visar en rapport från Rikspolisstyrelsen. Enligt rapporten
förekommer också handel med
människor för andra ändamål
än prostitution. Till exempel
uppges det förekomma handel
med människor bland så kallade travellers, kringresande
irländska och brittiska stenoch asfaltläggare.

Krister Thelin ska utreda utlämningslagen
Hovrättslagmannen Krister
Thelin ska på regeringens uppdrag se över bestämmelserna
om utlämning för brott mellan
Sverige och länder utanför
EU och Norden. Thelin ska
särskilt analysera om besluten
i utlämningsärenden ska fattas
av domstol istället för som
idag av regeringen. Uppdraget
ska redovisas senast den 31
oktober 2011.
Direktiv: 2009:88

Regeringen vill se gemensamt asylprogram
Ett tryggare och öppnare
Europa där enskildas rättssäkerhet värnas. Men också
kamp mot gränsöverskridande
brottslighet och ett gemensamt europeiskt asylsystem.
Detta vill regeringen arbeta för
när EU-länderna nu ska få klart
det så kallade Stockholmsprogrammet för polis- och
tullsamarbete och asyl- och
migrationspolitik.
Stockholmsprogrammet ska
presenteras i månadsskiftet
november–december i år.

Svenska momsregler
ska EU-anpassas
Regeringen vill göra svenska
momsregler mer i harmoni
med EU:s så kallade momspaket. I en proposition avlämnad
i oktober föreslår regeringen
bland annat nya regler om var
en tjänst ska beskattas och att
företagare ska kunna ansöka
elektroniskt om återbetalning
av utländsk moms.
Prop. 2009/10:15
Nya mervärdesskatteregler

8
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Kravet på praktisk juridisk
verksamhet föreslås ändras
Kravet på praktisk juridisk verksamhet för att bli
ledamot i Advokatsamfundet bör ändras från fem år
till tre år, enligt ett förslag
från samfundets styrelse.
Samtidigt skärps kravet på
innehållet i den verksamhet
som utövas under kvalifikationstiden.
Förslaget har skickats ut till alla
ledamöter och biträdande jurister. Det kommer även att remitteras till Advokatsamfundets
avdelningar för att behandlas på
avdelningarnas årsmöten och
av samfundets fullmäktige i juni
2010. Bestämmelsen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2011.
I den promemoria som skickats till samfundets ledamöter
konstateras att Europas advokater står inför stora förändringar.
Bland annat vill EU-kommissionen avreglera advokatyrket
och harmonisera de nationella
regelverken för att öka konkurrensen och göra den europeiska
tjänstemarknaden mer öppen
och konsumentvänlig. Den europeiska advokatorganisationen
CCBE har antagit utbildningsrekommendationer och arbetar
med frågor kring en enhetligare
syn på utbildning, kompetens
och kvalifikationskrav.
Sverige har sett ur konkurrens-

synpunkt en väl fungerade advokatmarknad eftersom det saknas
”advokatmonopol”. Det råder
dock stora skillnader mellan
medlemsländerna i frågan om
förutsättningarna för att få arbeta som advokat och kraven som
ställs för att bli advokat. I Sverige
är kraven betydligt högre än i
nästan alla andra länder. Svenska
advokater drabbas därmed negativt i ett konkurrensperspektiv.
Exempelvis kan personer som är
ledamöter av andra europeiska

I förslaget med en treårig kvalifikationstid skärps kraven på innehållet i den verksamhet om utövas.

advokatorganisationer i många
fall få tillträde till den svenska
advokatmarknaden mycket lättare än svenska jurister. Medan
svenska advokater kan ha svårt
att etablera sig på den europeiska advokatmarknaden.
Ett ytterligare skäl för att

korta kvalifikationstiden är behovet att anpassa reglerna till
hur advokatyrket ser ut i dag
och för att få en mer dynamisk,
kunskapsbred och kompetent
yrkeskår.
Till bilden hör även att sedan
2004 måste svenska advokater,
förutom att avlägga advokatexamen även delta i obligatorisk vidareutbildning. Dessutom pågår
för närvarande ett arbete för att
ytterligare stärka den proaktiva
tillsynen över advokater.
I förslaget med en treårig
kvalifikationstid skärps kraven
på innehållet i den verksamhet
som utövas. I förslaget sägs
att dispens bör kunna medges
för annan kvalificerad juridisk
verksamhet än på advokatbyrå.
Den längsta tid som ska kunna
dispenseras är som i dag ett år.

En utökad dispensmöjlighet bör
dock finnas om synnerliga skäl
föreligger. Dispens ska som i dag
kunna lämnas med en tredjedel
av den arbetade tiden.
Notariemeritering är en värdefull och uppskattad merit hos
biträdande jurister. Av denna
anledning bör också notariemeritering kunna tillgodoräknas
sökande som dispensgrundande
tid, trots att sådant arbete tidigare inte har kunnat tillgodoräknas sökande som kvalificerat
juridiskt arbete. Dispens ska
därför i fortsättningen kunna
medges med en tredjedel av den
arbetade tiden.
Det nya förslaget innebär inte
någon förändring i kvalité på
eller det antal referenser som
sökande har att åberopa för att
styrka sin lämplighet. Det krav
som gäller i dag kommer alltså
att gälla även efter införandet av
TK
ett skärpt treårskrav.

Läs mer
Läs mer på www.advokatsamfundet.se, inlogging krävs
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Nyheter

FRA-lag godkänd trots kritik
om någon enskild blivit utsatt
för otillåten signalspaning.
Oppositionen riktade i riksdagsdebatten hård kritik mot
lagändringarna. Socialdemokraten Anders Karlsson lovade
i debatten att oppositionen vid
en valseger nästa år kommer
att riva upp lagen och tillsätta
en parlamentarisk utredning
med uppgift att se över lagens
utformning.
Advokatsamfundet har under
hela processen framfört omfattande kritik mot hur den så
kallade FRA-lagen hanterats. I
sitt remissvar skrev Advokatsamfundet bland annat ”Förslagen
tillgodoser inte heller vad som
får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet
och skydd för den personliga
integriteten.” Advokatsamfundet

Med knapp majoritet godkände riksdagen i oktober
ändringarna av den så kallade FRA-lagen. Advokatsamfundet är kritiskt mot
lagen, och oppositionen
lovar att riva upp den om
de vinner valet.
På onsdagen den 14 oktober sa
riksdagen trots kritiken ja till
ändringar i FRA-lagen med röstsiffrorna 158 ja och 153 nej. Folkpartisten Camilla Lindberg valde
att lägga ner sin röst.
Lagändringarna genomförs

för att stärka integritetsskyddet i
den redan godkända FRA-lagen,
och innebär bland annat att en
särskild domstol ska tillståndspröva signalspaning och en kontrollmyndighet ska kunna utreda

DUBAI +200 %

TOKYO +150 %

HELSINKI +199 %

Advokatsamfundet har framfört omfattande kritik mot hur den nya
FRA-lagen har hanterats.

kritiserade också förslaget att
inrätta en specialdomstol med
uppgift att pröva och bevilja
tillstånd till signalspaning. Specialdomstolen uppfyller enligt
samfundet inte Europakonventionens krav på en oberoende domstol. Det är dessutom

NEW YORK +120%

SHANGHAI +190 %

problematiskt att den nya eller
kontrollmyndigheten som ska
granska signalspaningen har
fått dubbla roller och är direkt
UB
underställd regeringen.
Läs remissvaret: www.advokatsamfundet.se

MOSKVA +170 %

BANGKOK +120 %

Översättning till alla språk

ÖVERSÄTTNING

WEBBPRODUKTION

AFFÄRSSPRÅK

UNDERTEXTNING

SPRÅKVÅRD

UTBILDNING

SKRIBENTER

TOLKNING

Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt)
info@semantix.se | www.semantix.se
SVERIGE STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
SUOMI HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI OULU NORGE STAVANGER
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Nyheter
advokat i framtiden

En egen nisch är bästa marknadsföringen
Fredrik Andersson och
Toni Eriksson talade vid ett
seminarium på Advokatsamfundet om professionaliseringen av advokatrollen
som konsult, effektiv
kommunikation, privat
varumärkesbyggande,
modern marknadsföring,
krishantering samt
affärsmässighet.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

inte alltid självklart

Marknadsföring har inte alltid
varit självklart för advokatbyråer. 1971 tillät inte de vägledande reglerna för god advokatsed
medlemmarna att göra reklam
för sig själva. 1984 lättades reglerna något, på en skarpt konkurrensutsatt 2000-talsmarknad
blir marknadsföring viktigare
för alla.
Marknadsföring och PR är
alltså förhållandevis nytt för ad10
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PR-konsulterna Fredrik Andersson och Toni Eriksson talade om vikten av behovsanalys, profilering och
initiativets makt inför drygt 60 yngre advokater och biträdande jurister.

vokaterna. Publiken hade också
många frågor om vilket som är
det bästa sättet att använda ”Public relations” och marknadsföring för att bygga sig själva och
sin verksamhet.
Konsulternas tips var att försöka hitta områden där det behövs mer kunskap. Det gör det
möjligt att hitta en egen nisch,
och så att säga blir expert på en
”mörk fläck”. Ett annat sätt att
uttrycka det kan vara: ”utveckla
alltid din egen grej.”
Rådet att utveckla en egen
nisch återkom hela tiden. För
att göra det kan det vara bra att
själv lära nya saker.
– Åk till USA, studera hur de
gör där, eller gör något annat
som ger dig möjlighet att profilera dig och ditt kunnande, sa
konsulterna.
Finns det några skillnader
mellan att marknadsföra sig
internt och externt, undrade en
åhörare.

Egentligen inte, det ena brukar ge det andra, blev svaret.
Fredrik Andersson och Toni
Eriksson talade också om hur
advokater kan hjälpa sina klienter när dessa drabbas av medieoch opinionsstormar. Det
händer att advokater behöver
hjälpa klienter i uppmärksammade brottmål, som skoningslöst prövas i den ”mediala
domstolen” som konsulterna

uttryckte det. Medierna kan
fungera som en domstol vars
domar avkunnas snabbt, är
oåterkalleliga, baserade mer på
lösnummerpotential än fakta
och inte går att överklaga, konstaterade de båda.
– Mediernas domar går dock
att bekämpa, men det är värre
när de skapar starka opinioner,
sa Toni Eriksson.
PER JOHANSSON

tre steg
Toni Eriksson är expert på
krishantering, och han konstaterade att fel sorts uppmärksamhet kan innebär allvarliga
problem för många människor
och företag.
Att hantera en kris är lika
svårt i verkligheten som det är
lätt på pappret. Enkelt utryckt
ska bemötandet göras i tre
steg: ta reda på vad som hänt,
erkänn om ni gjort fel och lös
problemet.

– Det är väl ungefär vad Thomas Bodström nyligen gjorde
efter inslaget i Kalla fakta om
hans närvaro vid voteringar i
riksdagen, frågan är om det
räcker.
Problemet är att man ibland
gör allting rätt och ändå blir
det fel eftersom verkligheten är
komplicerad och varje kris unik,
vilket innebär att ibland måste
man göra tvärtom, enligt Toni
Eriksson.

foto: prime (fredrik andersson, toni eriksson)

Ett 60-tal yngre biträdande jurister och advokater deltog i det
tredje lunchseminariet inom
projektet Advokat i framtiden.
Fredrik Andersson och Toni
Eriksson är konsulter vid Prime
Public Relations, en av Sveriges
största kommunikationsbyråer
med erfarenheter från advokatvärlden.
Fredrik Andersson sammanfattade ”Public relations” så här:
– Enligt skolboken är det att
skapa, underhålla och utveckla
relationerna med de viktigaste
intressenterna i er omvärld. Det
handlar om att prata med tänkbara klienter och sedan göra
ett bra jobb. Relationen måste
sedan naturligtvis vidareutvecklas, vilket kan leda till större
affärer eller att klienten rekommenderar er till andra.
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Nyheter

Dags att beställa
FAR SRS-kalendern 2010!
Kalendern för ekonomer och företagare

Advokatsamfundets webbplats.

framtidens advokat

Möt framtidens
advokater på webben
Projektet Advokat i framtiden har nu fått egna sidor
på Advokatsamfundets
webbplats.

foto: prime (fredrik andersson, toni eriksson)

Advokat i framtiden skapades
för att öka engagemanget och
inflytandet för yngre advokater
och biträdande jurister. Generalsekreterare Anne Ramberg,
som stod bakom projektet, ville
också skapa en plattform för
biträdande jurister och yngre
advokater att mötas och utbyta
erfarenheter. Nu har projektet
fått sina egna sidor på Advokatsamfundets webbplats.
På Advokat i framtidens sidor

kan man bland annat läsa om
projektets mål och syfte, om
det råd som knutits till projektet samt om aktuella och
tidigare arrangemang. Där finns
information för den som är ny
på advokatbyrån och bilder från
projektets arrangemang.

Det skriver regeringens särskilde utredare, tidigare lagmannen Krister Thelin, som i slutet
av september överlämnade ett
Advokaten Nr 8 • 2009
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Classic

Läs mer
Läs mer på www.advokatsamfundet.se/framtiden

betänkande till justitieministern om säkerhetssituationen i
de svenska domstolarna. Enligt
nuvarande regler om säkerhetskontroll i domstol måste det
finnas en identifierad risk för att
en säkerhetskontroll ska få genomföras.

Kalendrar i äkta skinn och
konstskinn
Våra kalendrar innehåller
information som är speciellt
framtagen för ekonomer
och företagare. Välj mellan
våra Exklusiv-kalendrar i
äkta skinn eller Basic-linjen
i konstskinn.
Unik ekonomisk faktadel
i alla kalendrar
Alla kalendrar innehåller
faktadelen Skatt & Redovisning 2010 med koncentrerad information om skatter,
avgifter, räntor, traktamenten, pensioner m.m.

Dessutom finns varje månad
en krönika och fem frågor till en
aktuell person inom rättsväsenUB
det eller advokatkåren.

Vill ha fler säkerhetskontroller i domstol
Det bör bli möjligt att ha
fasta säkerhetskontroller
i domstolarna.

Exklusiv-linjen

Nova Duo

Nova Trio

Profilera ditt företag på
kalendrarna
Vi erbjuder präglad logotyp,
personnamn på framsidan
och egna textsidor. Vill du
skicka ut kalendrar till dina
kunder erbjuder vi också
anpassade presentkuvert.
Mängdrabatt
Du får mängdrabatt vid köp
av fler än två kalendrar.

Information och beställning
Tel: 08-402 75 00 • E-post: order@farsrsforlag.se
www.farsrsforlag.se
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Nyheter
JO kritiserar fängelser
Antalet anmälningar mot de
svenska fängelserna till Riksdagens ombudsmän, JO, har
fördubblats under de senaste
tio åren. Andelen anmälningar
som leder till kritik från JO har
också ökat sedan 2004. Under
perioden 2003/2004 riktade
JO kritik mot fängelserna i 7,4
procent av de anmälda fallen
skriver Riksdag & Departement.
2008/2009 var motsvarande
siffra 17,4 procent.
JO Cecilia Nordenfelt, som
ansvarar för kriminalvården hos
JO, tror att startproblemen vid
den nyöppnade Salbergaanstalten utgör en förklaring till ökningen. Chefs JO Mats Melin har
flera gånger pekat på behovet av
bättre tillsyn på området. I dag
har ingen annan kontrollmyndighet än JO ansvar för att granska
kriminalvården. Advokatsamfundet har vid återkommande
tillfällen riktat kritik mot missförhållanden inom kriminlvården.
Källa: Riksdag & Departement

HD-dom: Ingen straffrabatt
för tjallande gängmedlem
Strafflindring för personer
som angivit sina medbrottslingar och bidragit till att ett
brott klarats upp ska bara
ges i yttersta undantagsfall
och bara när starka billighetsskäl finns. Det framgår
av ett vägledande avgörande från Högsta domstolen
Målet gäller en före detta medlem i MC-gänget Bandidos,
dömd till tre års fängelse i tingsrätt och hovrätt för bland annat
medhjälp till mordförsök. Mannen överklagade domen och
yrkade på ett lindrigare straff,
bland annat med hänvisning
till att han angett sig själv och
dessutom lämnat uppgifter som

bidragit till att brottet klarades
upp och att hans medbrottslingar kunde fällas.
Enligt HD finns det förmildrande omständigheter i fallet
som ska påverka straffets längd,
bland annat att mannen angett
sig själv och att han efter detta
lever under hot. Någon strafflindring på grund av att han avslöjat andra som var inblandade
i brotten anser sig dock HD inte
kunna ge.
Utrymmet för sådan straffrabatt är mycket begränsat, och
omfattar bara enstaka fall av
undantagskaraktär, skriver domstolen i sin dom. HD fastställer
hovrättens och tingsrättens dom

på tre års fängelse.
– Det är en pedagogisk och välskriven dom. Det är mycket bra
att HD nu fastställt att man inte
kan påräkna straffrabatt för att
ange andra. Det överensstämmer
helt med vad Advokatsamfundet
anfört i många sammanhang. Vi
ska inte införa återinföra kronvittnen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg.
HD Mål nr B 2074-09

Läs mer
Läs mer på
www.advokatsamfundet.se

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

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

P8649, BOLAGS, Advokaten M-dag 090112_v1.indd 1

12

13363_Advokaten 2009-8.indd 12

1/12/2009 2:29:32 PM
Advokaten Nr 8 • 2009

09-10-27 14.11.02

Advokatsamfundets kurser våren 2010
– nytt kursprogram ute nu
Läs mer och anmäl dig på: www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars
fortbildning per år. Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet.

Nyhet våren 2010

Jonas Olbe
190x260

Advokatsamfundet erbjuder ett nytt program för nyblivna ledare på
advokatbyrå, som vill utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk
grund och integrerad praktisk träning.
Programmet omfattar tre kursdagar: 4 februari, 13 april, 2 juni 2010.
Ledarskapsprogrammet omfattar teori, praktisk tillämpning, gruppövningar
och reflektionsuppgifter.

•
•
•

Stärka nyblivna chefer och teamledare i sin ledarroll
Fokusera på det personliga ledarskapet, personlig effektivitet,
och ett kommunikativt och coachande ledarskap
Förmedla kunskap och verktyg för ett framgångsrikt ledarskap
anpassat till verksamheten vid i första hand små och medelstora
advokatbyråer

Kursledare är Yvonne Thunell och Mona Odhnoff Sundström. Båda har
under många år arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling,
och mentorskap inom näringslivet (SAAB, Ericsson, NCC) och i egen
verksamhet, Thunell, Odhnoff Sundström & Partners.

www.advokatsamfundet.se
kursinfo@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00

Advokatsamfundets Ledarskapsprogram för nyblivna
chefer och teamledare
Samfundet

För att ge bästa förutsättningar för gruppen kommer högst 22 deltagare
att antas till programmet. Tidig anmälan rekommenderas. Läs mer på
www.advokatsamfundet.se eller ring 08-459 03 00.
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Världen

nya etikregler i england

”Förslaget är groteskt”
I England föreslås nu radikala förändringar av de advokatetiska reglerna.
En samlad internationell advokatkår motsätter sig för förändringen, och
varnar för att kårens kärnvärden hotas allvarligt.
text ulrika brandberg och foto nordic photos

T
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Law Society har varit pådrivande till den föreslagna

– Detta är positivt för advokatbyråerna. Det
ger möjlighet att motivera personer på ledande positioner i byråerna som inte är advokater, genom att göra dem till delägare. Dessutom kan det leda till att nytt kapital kommer in
för att ytterligare förbättra servicen till klienterna, och öppna för nya tjänster, säger Mark
Stobbs, som dock betonar att det naturligtvis
krävs mekanismer för att garantera advokatbyråernas oberoende.
Hotar advokaternas oberoende

Men andra jurister i England är inte lika förtjusta. Samtliga organisationer vars medlemmar skulle omfattas av förändringarna förutom Law Society, bland andra Bar Council
som organiserar processadvokaterna, avfärdar förslagen, och anser att de hotar advokaternas oberoende.

foto: robert harding heritage/nordic photos (the law society)

vå advokater från samma
behandlar intressekonflikter och
byrå som förhandlar med
tystnadsplikten.
varandra för varsin klient,
Enligt förslaget ska en advokatoch advokatbyråer som börsnotebyrå få företräda flera ”sofistikeras. Det kan bli verklighet i England.
rade klienter” med motstridiga inFörslagen får stöd av Law Society of
tressen, om klienterna samtycker
England and Wales, medan Eurotill det (regel 3). Dessutom ska en
pas advokatorganisationer oroas av
advokatbyrå kunna ta en ny klient
Anne Birgitte
utvecklingen.
trots att det finns risk för intresGammeljord
CCBE, Rådet för advokatsamfunsekonflikt med en befintlig klient,
den i Europa, har uttalat sig mycket kritiskt
utan att berätta detta för den befintliga klienom förslagen. Samtliga medlemsorganisatioten. Förutsättningen är att byrån upprättar så
ner förutom Law Society står bakom kritiken.
kallade informationsbarriärer, eller ”chinese
Enligt CCBE strider de planerade förändringwalls” (regel 4).
arna mot advokatkårens kärnvärden oberoSRA motiverar sitt förslag med att stora föende, lojalitet, sekretess och undvikande av
retag själva bör få avgöra vilka byråer de anliintressekonflikter.
tar och om en eventuell intressekonflikt är ett
– Jag tvivlar på att ändringarna är i klienproblem. Man jämför också med den ameriternas intresse. Snarare tror jag att det handkanska advokatmarknaden, där de flesta dellar om ett litet antal advokatbyråers önskan
stater tillåter advokater vid samma byrå att föatt skydda sin position på marknaden, säger
reträda motstående intressen.
CCBE:s ordförande Anne Birgitte Gammeljord
Bakom förslaget ligger The City of London
om de ändrade reglerna om intressekonflikter
Law Society, som organiserar advokaterna vid
och tystnadsplikt.
Londons storbyråer. Det får också stöd av Law
Det är de nya myndigheterna Solicitors
Society of England.
Regulation Board, SRA, och Legal Services
– Vi tror att den här förändringen är bra
Board, LSB, som lagt fram förslag om ytterlibåde för klienterna och advokaterna. I många
gare förändringar i de advokatetiska reglerna
transaktioner, där det finns en teoretisk risk
för advokaterna i England och Wales.
för intressekonflikter, är båda klienterna helt
nöjda med att företrädas av advokater från
Pågått i ett antal år
samma byrå, säger Mark Stobbs, ansvarig för
Omregleringen av den brittiska marknaden
rättpolitiska frågor på Law Society.
för advokattjänster har pågått i ett antal år.
SRA vill också tillåta vad som kallas alternaRedan 2007 fick en och samma advokatbyrå
tiva byråstrukturer, ABS, på advokatmarknarätt att företräda flera budgivare vid företagsden. Från 2011 ska det, enligt SRA, bli möjligt
överlåtelser, så kallade ”controlled auctions”,
för advokater att driva byrån ihop med ickejuförutsatt att klienterna lämnar sitt samtycke.
rister, och att ta in kapital från ickeadvokater
Från den 31 mars i år kan olika juridiska yrkesi byrån. I framtiden kan vi alltså få se börsnokårer också driva gemensam byrå, och det är
terade advokatbyråer. SRA motiverar förändtillåtet att ta in andra än advokater som chefer
ringen med konsumentintresset, att det gynoch delägare i byråerna.
nar klienterna att få olika typer av byråer att
Nu vill SRA gå ännu längre. I december fövälja på.
reslog man en förändring av reglerna 3 och 4
Law Society har varit pådrivande till den föi Law Societys ”Code of Conduct”, regler som
reslagna förändringen.
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Världen
Advokat förbjuds lämna landet
Iran. Den iranske advokaten Abdolfattah

Soltani stoppades i början av oktober
på Teherans flygplats och hans pass
beslagtogs. Advokaten var på väg till
Tyskland för att ta emot staden Nürnbergs
internationella människorättspris
på 15 000 euro.
Abdolfattah Soltani är liksom Nobelpristagaren Shirin Ebadi medlem av Centrum
för människorättsförsvarare, och en känd
förespråkare för mänskliga rättigheter
i Iran. Han har tidigare vid upprepade
tillfällen suttit fängslad för att ha bedrivit
”propaganda av systemet”.
Källa: Amnesty International

Värsta krisen över
Storbritannien. Nu ökar vinsterna igen

för brittiska advokatbyråer, enligt en studie
genomförd av företaget PricewaterhouseCoopers. Över 50 advokatbyråer, varav
åtta av de tio största byråerna, har ingått i
undersökningen, och bland annat svarat på
frågor om vinst per delägare, vinstmarginal
och debiterade timmar.
Sammanställningen visar att vinsten
per delägare ökat med 18 procent sedan
januari vid de största byråerna, och med
hela 41 procent på de byråer som kommer
strax efter i storlek. Även antalet debiterbara timmar ökade under samma period.
Källa: The Law Gazette

Bolagsjurister tror på fler tvister

foto: robert harding heritage/nordic photos (the law society)

gna

förändringen, som nu möter kraftigt motstånd från en samlad internationell advokatkår.

Redan 1999 fastslog CCBE att det är olämpligt
att advokater driver verksamhet tillsammans
med ickeadvokater. Deklarationen förnyades
sedan 2005. Anne Birgitte Gammeljord anser
att de nya reglerna om alternativa byråstrukturer strider mot CCBE:s etiska regler.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg hör till de hårdaste kritikerna.
– Förslaget är groteskt och har mött mycket starkt motstånd runt om i världen. Jag har
svårt att se att man uppfyller de grundläggande kraven för att kalla sig advokat. Detta är en
konsekvens av att de stora Londonbyråerna
har fått ett överdrivet inflytande på den engelska finansmarknaden och ett uttryck för osunt
marknadsinflytande, säger hon.
Mark Stobbs vid Law Society avfärdar kritiken.
– Vi tror att förändringarna möjliggör för
Advokaten Nr 8 • 2009
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advokaterna att möta klienternas behov ännu
bättre. Kärnvärdena är förstås helt avgörande
för advokatkåren. Men de hotas inte av de här
förslagen, säger han.
hård kritik

Förslagen har remissbehandlats i England.
Trots den hårda kritiken planerar SRA och
LSA att börja ge tillstånd till den alternativa
byråstrukturen under 2011. Enligt Anne Birgitte Gammeljord för CCBE en dialog med LSB
för att försöka påverka hur de nya reglerna
utformas.
Arbetet med de nya etiska reglerna fortsätter, och förslag till riktlinjer för dessa ska komma under hösten.
– CCBE kommer att följa utvecklingen i
England noga, säger Anne Birgitte Gammeljord. n

USA/Storbritannien. Under 2010 kommer tvisterna att ta fart på allvar. Det tror
bolagsjurister vid 267 amerikanska, och 125
brittiska företag, enligt en studie genomförd av advokatbyrån Fulbright & Jaworski.
Hittills har den ekonomiska krisen lett till
färre tvister än en lågkonjunktur brukar,
men inför nästa år räknar över 40 procent
av de tillfrågade bolagsjuristerna med en
ökning. Framför allt är det, enligt bolagsjuristerna, arbetsrättsliga ärenden och
konkurser som kan skapa arbete för tvistemålsadvokater.

CCBE ser över stadga
europa. Rådet för advokatsamfunden i

Europa, CCBE, planerar en stadgeförändring. Enligt planerna ska organisationens
presidium utökas från dagens ordförande
samt förste och andre vice ordförande, till
en ordförande, en förste vice ordförande
och fyra biträdande ordförande med ansvar för olika arbetsområden.
Diskussioner förs också om att ge
CCBE:s generalsekreterare större befogenheter när det gäller administrativa beslut,
samt om vissa ändringar av mandatperioder för förtroendevalda och beslutsordningen inom kommittéerna.
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Nyheter Reportage

Richard Goldstone

Båda sidor har brutit
mot humanitär rätt
Ingen nation – rik eller fattig, demokrati eller inte – står över internationell
rätt. Och alla krigsförbrytare måste möta rättvisan hos nationella eller
internationella domstolar.
text per johansson och foto muhamad ahmed/scanpix och fn

D

et hävdar förste mottagaren av
Stockholm Human Rights Award
den sydafrikanske juristen Richard Goldstone som på uppdrag
av FN:s råd för mänskliga rättigheter UNHRC
i Genève granskat krigsbrotten i Gaza förra
vintern.
Hans 574 sidor långa rapport om krigsförbrytelser och eventuella brott mot mänskligheten på Gazaremsan mellan 27 december
2008 och 18 januari 2009 då uppskattningsvis drygt 1 400 palestinier dödades – cirka 230
av dem stridande resten civila – har inte tagits
emot väl varken i Israel eller hos Hamas.
Enligt Goldstonekommissionen har bägge
sidor begått krigsförbrytelser, angripit civila
och möjligen begått brott mot mänskligheten.
Goldstonekommissionen fastslår i rapporten att Israels militära styrkor, genom att avsiktligt döda och skada personer som enligt
konventionen ska ha skydd, grovt har brutit
mot den fjärde Genèvekonventionen. Dessutom kränkte israelernas medvetna och godtyckliga dödande av civila palestinier deras
rätt till liv.
I rapporten kritiseras också israelerna för
att ”medvetet och systematiskt” ha slagit ut industrier och vattenförsörjning och för att civila palestinier använts som mänskliga sköldar.
Den israeliska militären har, enligt rappor-

Richard Goldstone

ten, tillämpat en strategi av oproportionerligt
våld, och man har därmed orsakat stor skada,
förstörelse av civil egendom och infrastruktur,
och stort lidande hos civilbefolkningen.
Palestiniernas användning av granatkastare från Gaza får motsvarande hårda kritik.
De urskillningslösa och medvetna angreppen
på civilbefolkningen utgör enligt Goldstonekommissionen krigsförbrytelser och möjligen
även brott mot mänskligheten. Med attackerna har palestinierna brutit mot internationell
rätt, genom att de var tydligt ämnade att sprida skräck hos israelerna.
– Det var sex veckor sedan rapporten kom
och angreppen från såväl Israel som Hamas

har ännu inte upphört, säger han till tidskriften Advokaten i mitten på oktober.
Han ser ilskan som ett tecken på kommissionens opartiskhet och konstaterar att ingen
kunnat bevisa några oegentligheter i den.
Vad som händer nu beror på om Israel noga
granskar Operation Gjutet Bly (Operation Cast
Lead) som kommissionen rekommenderat,
vilket innebär att de utreder och åtalar misstänkta krigsbrottslingar – om inte måste rättvisan få ha sin gång i Haag hos International Criminal Court anser Goldstonekommissionen.
Kommissionen kräver också rättsliga åtgärder mot Hamas eftersom gruppen inte åtalar
och dömer sina medlemmar för krigsförbrytelser mot civila.
Om världssamfundet för första gången ska
kunna ställa ansvariga i Israel- och Palestinakonflikten inför rätta återstår dock att se.
Goldstone understryker att en internationell rätt värd namnet innebär att ingen nation
eller väpnad grupp står över den, brott måste
undersökas och ansvariga åtalas.
Rättssäkerhet förutsätter ett ansvarsutkrävande av såväl fattiga som rika länder. Ansvar
måste utkrävas även när västallierade och demokratiska stater som Israel kan ha begått
övergreppen.
Reaktionen i Israel och USA har inte varit
nådig. Israel anser att kommissionens mandat

»

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights
Award har instiftats gemensamt av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International
Legal Assistance Consortium
(ILAC), och ska delas ut årligen
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till en person eller en organisation som gjort särskilt framstående insatser för att främja
rättssäkerhet och mänskliga
rättigheter.
Richard Goldstone är vinnare
av Stockholm Human Rights

Award, som delas ut för första
gången i år.
– Det känns som en ära.
Det är speciellt betydelsefullt
eftersom jag alltid beundrat
det svenska engagemanget för
mänskliga rättigheter. Sverige

spelade en viktig roll för att
stoppa förtrycket av majoriteten av befolkningen i mitt
hemland. Att förhindra apartheid var viktigt för svenskar
och detta är Sydafrika tacksamt för.
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Rök från en Israelisk
bombattack i centrala
Vladlivia på södra
Gazaremsan.

»
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Nyheter Reportage

Några palestiner söker i spillrorna efter föremål som går att rädda efter en Israelisk attack. Tre människor dog och en skadades i bombningen.

»

var ensidigt och kritiserade den från början.
Israel har också vägrat att medverka, rapporten sågas som ensidig och Richard Goldstone, själv av judisk börd, anklagas för att stå
bakom en antisemitisk rapport.
När han överlämnade den i New York i september sa USA:s FN-ambassadör Susan Rice
att USA har flera allvarliga invändningar mot
den och avvisade en av dess nyckelrekommendationer, att människorättsrådet ska överlämna rapporten till FN:s säkerhetsråd.
– Den är i säkerhetsrådet nu men det är totalt omöjligt att säga vad som kommer att hända, säger Richard Goldstone.
Så här kommenterar han det israeliska agerandet:
– Reaktionen från vissa israeliska ledare har
varit häpnadsväckande. Påståenden från några i Israel att rapporten är antisemitisk är givetvis sanslösa. Jag har hela mitt vuxna liv arbetat för organisationer som har samröre med
Israel och varit aktiv i judiska sammanhang såväl i mitt hemland som internationellt.
Goldstone säger sig ha förståelse för Israels
syn på FN i allmänhet och dess människorättsråd i synnerhet, vilket ofta särbehandlat landet på ett oacceptabelt negativt sätt.
– Men med tanke på vårt förutsättningslösa
mandat hade jag hoppats på ett bättre samarbete med Israels ledare och är besviken. Jag
hade också hoppats på ett bättre stöd från
Obama-adminstrationen.
Amnesty kom till liknande slutsatser om
krigsbrott från både Israel och Hamas i rap18
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porten Operation Cast Lead – 22 days of Death
and Destruction.
Richard Goldstone bedömer att internationell rätt och mänskliga rättigheter snabbt
utvecklats sedan 1993 då han var åklagare
vid krigsförbrytartribunalen i det forna
Jugoslavien – liknande tribunaler i Rwanda,
Sierra Leone, Kambodja och senast i Libanon medförde att ICC bildades. Domstolen i
Haag stöds i dag av 110 nationer i FN, bland
dessa samtliga EU-länder.
– Jag är optimist när det gäller respekten för
internationell rätt och dess möjligheter. Internationell humanitär rätt diskuteras dagligen
jorden runt, media rapporterar och på universitet undervisas i ämnet, allt detta är hoppingivande.

Goldstone har de senaste fem åren varit
co-chair vid Human Rights Institute of The
International Bar Association och sett hur
IBA arbetar mer med rättssäkerhet och
mänskliga rättigheter.
– Advokater spelar en allt större roll i den
här utvecklingen både nationellt och internationellt. För närvarande är det en ära för mig
att vara co-chair tillsammans med generalsekreteren i Sveriges advokatsamfund Anne
Ramberg.
Hur ser din framtid ut?
– Jag hoppas kunna fortsätta att undervisa
i juridik. Det är en ny och intressant karriär
för mig som både jag och min fru uppskattar.
Det ger oss möjlighet att resa och vi ser nu oss
själva som världsmedborgare. n

Rapporten från FN:s undersökningsgrupp i korthet
Det finns bevis för att
både israeler och palestinier har begått brott mot
den humanitära rätten och
de mänskliga rättigheterna
i Gazakonflikten. Det fastslår FN:s undersökningsgrupp.
Rapporten pekar på att
både israeler och palestinier i stor utsträckning har
riktat sin krigföring mot
civila, och att civilbefolkningen lidit svårt av detta.
Dessutom har det förekom-

mit godtyckliga anhållanden och avrättningar utan
rättslig prövning.
Richard Goldstones grupp
rekommenderar FN:s
säkerhetsråd att noga följa
upp situationen i Gaza.
Ansvariga myndigheter
från båda sidor bör utreda
brotten och åtala de skyldiga, och rapportera detta
till Säkerhetsrådet inom sex
månader. Om myndigheterna inte fullgör sina skyldig-

heter bör Säkerhetsrådet
överlämna situationen till
Internationella brottmålsdomstolen i Haag för prövning, fastslår rapporten.
IBA (International Bar
Association) uttalar i ett
pressmeddelande sitt stöd
för Goldstones grupp och
dess slutsatser, och uppmanar ansvariga myndigheter
i Israel och de palestinska
territorierna att utreda och
utkräva ansvar för brotten.
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KARNOV INTERNET
– mer än lagkommentarer

PROVA KOSTNADSFRITT
thomsonreuters.se/karnov
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Gästkrönika

gästkrönikör
Pauliine Koskelo

Mot en gemensam
judiciell kultur i Europa
Under pressen av våra löpande arbetsbördor som advokater eller domare kan det hända att vi inte dagligen
grunnar på de större sammanhangen i vår professionella
verksamhet. Ändå är det ytterst viktigt att man inom båda
nämnda yrkeskårer också ägnar sig åt de mera allmänna
frågor som gäller rättssystemets utveckling och problem
samt rättsstatens tillstånd.
I detta avseende vill jag gärna framföra ett lovord till
tidskriften Advokaten för aktiva insatser i en sådan debatt.
Det är alltid ett nöje att ta del av innehållet i tidskriften.
Advokater och domare har olika funktioner i rättssystemet, men det väsentliga gemensamma inslaget är att vi
skall värna om de enskildas rättsskydd. Vi representerar
två skilda professioner men bägge innebär för oss en särskild roll och ett särskilt ansvar som bärare och försvarare
av rättsstaten.
Rättssystemet och rättskulturen utgör grundläggande
element i samhällets sociala infrastruktur. En grundval för
att vi kan leva väl och utnyttja våra materiella och immateriella resurser är att det finns förtroende. Rättssystemets
funktion är att skapa och upprätthålla förtroende. Därmed
har ett fungerande rättssystem och en stabil rättsstatlig
bas en större betydelse för samhällsutvecklingen än man
kanske inser i ett kort perspektiv.
Under senare tid har rättsstatliga idéer visserligen gjort
betydande framsteg på många håll i Europa och den vidare
världen. Men det har också visat sig att rättsstaten inte är
fri från risker och hot, inte ens i etablerade och civiliserade
länder.
Av alla dessa skäl är rättsstaten ständigt i behov av
upplysta talesmän och kvinnor. Därför bör våra yrkeskårer
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aktivt bevaka sådant som berör de rättsliga förhållandena i
samhället och vid behov påtala de problem vi ser. Om inte
vi håller ett öga på rättsstaten finns det en risk för att ingen
riktigt gör det.
En oavhängig och självständig domarkår är nödvändig
i en rättsstat. Att stå för rättsstaten är en del av den etos
som måste ingå i domarrollen.
Även för advokaternas del är en sådan uppgift väl förankrad i professionens etiska regler och självuppfattning.
Således inleds ”the Charter of the Core Principles of the
European Legal Profession” med följande uttalanden under rubriken ”the lawyer’s function”: ”In a society founded
on respect for the rule of law the lawyer fulfils a special
role. … A lawyer must serve the interests of justice as well
as those whose rights and liberties he or she is trusted to
assert and defend. … Respect for the lawyer’s professional
function is an essential condition for the rule of law and
democracy in society.”
I nutidens Europa är det inte längre tillräckligt att juris-

terna inom olika yrkeskårer agerar på nationell nivå för att
slå vakt om de rättsstatliga principerna.
Som jag antytt ovan finns det en gemensam värdegrund
som kallar och, kan man tycka, rentav förpliktar oss i
våra respektive professioner att eftersträva en bredare
angreppsvinkel för att stödja rättsstaten och främja en bra
judiciell kultur inom Europa.
Förutom denna värdegrund finns det också allt flera
andra omständigheter som gör det angeläget att kämpa för
dessa mål.
Den fortskridande rättsliga integrationen innebär att vi i
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allt högre grad är bundna av gemensamma normer och gemensamma krav beträffande det rättsskydd som enskilda
skall åtnjuta. Dels Europakonventionen och dels EU-rätten
innebär att enskilda har anspråk på att få skydd för sina
rättigheter som följer av dessa allt mer omfattande gemensamma rättskällor. Både advokater och domare har i sina
respektive roller en viktig uppgift i att genomföra dessa
rättigheter. Det är fråga om ett stort gemensamt ansvars
område för våra yrkeskårer inom hela Europa.
Den rättsliga integrationen har också medfört en delvis
ny roll för nationella domare i och med att de skall utöva
en form av normkontroll för att säkerställa att enskilda får
genomslag för sina rättigheter som följer av de gemensamma europeiska rättskällorna. Detta är en krävande
uppgift. För att de enskildas rättsskydd skall vara effektivt
i detta avseende ställs allt högre kompetenskrav även på
advokaterna, som bör vara i stånd att bistå sina klienter
genom att vid tillfälle också åberopa de relevanta europeiska rättskällorna.
Den gemensamma europeiska rätten inverkar inte enbart på de materiella och processuella rättigheter som skall
skyddas av domstolarna. Den ställer också konkreta gemensamma krav på de nationella systemens effektivitet.
Den enskildas anspråk på att en rättsprocess skall
genomföras inom rimlig tid är det tydligaste exemplet på
detta. Även här innebär de gemensamma kraven ett behov
av en högtstående judiciell kultur. En kvalitativt bra och
effektiv process kan inte säkerställas enbart av domarna.
Alla de professionella aktörer som är inblandade – advokaterna, åklagarna, domarna – måste i sina respektive roller
medverka till att processen kan genomföras på ett optimalt
sätt. En hög professionell och etisk standard hos alla dessa
aktörer är helt väsentlig för att rättskipningen skall kunna
fungera i enlighet med de krav som gäller.
En ytterligare viktig aspekt i den aktuella europeiska
rättsutvecklingen är principen om ömsesidigt erkännande, hörnstenen i EU-samarbetet inom bland annat
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”Rättssystemet och rättskulturen utgör grundläggande element i samhällets sociala infrastruktur. En
grundval för att vi kan leva väl och utnyttja
våra materiella och immateriella resurser är att
det finns förtroende.”
straffrättsområdet. Den politiska premissen för ömsesidigt
erkännande är ömsesidigt förtroende. Vad som behövs
är emellertid mera, nämligen ett välgrundat ömsesidigt
förtroende.
Den europeiska arresteringsordern utgör det hittills
främsta exemplet på ett instrument som innebär att
kvaliteten hos medlemsstaternas rättskipningssystem har
blivit ett angeläget gemensamt intresse. För att ömsesidigt
erkännande skall kunna praktiseras utan att äventyra de
enskildas anspråk på rättsskydd är det nödvändigt att
alla berörda länder har ett system som både i teorin och i
praktiken fungerar i överensstämmelse med rättsstatliga
principer och fyller de bindande krav som följer av Europakonventionen.
Utan effektiv bevakning av dessa frågor finns det en risk
för att de politiska ambitioner som styrt den europeiska
lagstiftningsprocessen inte får en adekvat respons i de strävanden som behövs för att se till att alla nationella system i
praktiken håller måttet.
Vi står inför viktiga utmaningar. Såväl för advokater som
för domare är professionalism i dagens miljö en större och
mera krävande fråga än förr. Det behövs en stark yrkeskultur och aktiva insatser för att medverka till en fungerande
rättsstat både hemma och utanför.

Pauliine Koskelo är ordförande
i Högsta domstolen i Finland
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Fokus Förvaltningsrätt
Regeringsrätten fyller i år hundra år. Förvaltningsrätten har under denna period utvecklats snabbt,
inte minst efter Sveriges inträde i EU. Kravet på rätten till domstolsprövning har gjort att allt fler
måltyper flyttat in i förvaltningsdomstolarna. Dessutom ska domstolarna tolka inte bara nationell
svensk lag, utan också EG-rätten och Europarätten.
Hur är det ställt med förvaltningsrätten? Statens maktutövning mot den enskilda människan är
betydande. Underlag från Domstolsverket visar på minskade målbalanser och snabbare handläggning.
Det blir också allt vanligare med muntliga förhandlingar, där den enskilde får göra sin röst hörd.
Samtidigt talar kritiska röster om allt för långa handläggningstider och obalans i processen.
text ulrika brandberg, per johansson och tom knutson foto scanpix och tom knutson

Förvaltningsrätten
i förvandling
H

ans Ragnemalm, ställföreträdande
JO och förvaltningslagsutredare,
har en bakgrund som professor,
regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten, och domare i EG-domstolen. Det största problemet inom förvaltningsrätten är
enligt Ragnemalm de långa väntetiderna
i dag.
– Vi måste hitta sätt att förkorta handläggningstiderna, säger han.
Regeringens mål för förvaltningsdomstolarna är att huvuddelen av målen, förtursmål
och migrationsmål undantagna, ska avgöras
inom sex månader. Dit når ännu varken länsrätterna eller kammarrätterna, med sina om22
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loppstider på 8,7 respektive tio månader. Men
genomsnittstiden för ett mål att bli avgjort
minskade under 2008.
Eftersom det samtidigt kom in färre mål till
länsrätterna har också balanserna av oavgjorda mål minskat. I länsrätterna var minskningen
hela 26 procent, i kammarrätterna 5 procent,
medan Regeringsrätten minskade sina balanser med hela 25 procent. Enligt Domstolsverket
har länsrätterna i dag inga överbalanser – antalet mål som får vänta på behandling är alltså
utslaget över riket lagom många för att domstolarna ska få en bra arbetstakt. Kortare väntetider alltså. I Hans Ragnemalms utredningsuppdrag ingår att hitta sätt att ytterligare snabba på

processen. Men Ragnemalm betonar att rättssäkerhet samtidigt måste få ta tid.
– Den enskilde blir förstås besviken när han
får vänta, men rättssäkerheten kräver till exempel att kommunikationsskyldigheten iakttas och att det skrivs ordentliga motiveringar.
Det som är oacceptabelt för den enskilde är
väntan när ingenting händer, säger han.
EU-medlemskapet stor förändring

Förvaltningsrätten har förändrats med samhällsutvecklingen, och den kanske största förändringen på området kom med EU-inträdet.
Plötsligt skulle svenska myndigheter och förvaltningsdomstolar tillämpa ett helt nytt, och
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bitvis rätt snårigt regelverk. Vissa delar av förvaltningsrätten är numera närmast helt styrda
av EG-rätten, momsfrågor är ett exempel. Socialförsäkringarnas rättighetssystem sätts på
prov när EU-medborgare flyttar mellan länderna, och inte får missgynnas av detta.
Enligt Hans Ragnemalm är EG-rättens inträde den största nyheten i förvaltningsrätten.
Han pekar på att Regeringsrätten i ett flertal
fall vägrat att tillämpa svensk rätt, då den stått
i strid med gemenskapsrätten.
Regeringsrådet Anna-Karin Lundin tycker
att EG-rätten gjort arbetet både svårare och
roligare. Och hon medger att det inte är helt
enkelt att hänga med i rättsutvecklingen.
Advokaten Nr 8 • 2009
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– Vi gör så gott vi kan. Det är ju lätt att komma åt de rättsfall som finns, men de är inte
lätta att läsa, säger hon.
Även advokat Peter Nordquist, specialiserad på skatterätt, konstaterar att arbetet blivit
svårare. Men han kan se en tydlig förändring
i attityden till EG-rätten.
– När man var tidigt ute med EG-rätten och
hänvisade till diskrimineringsregler blev man
ju betraktad som en rättshaverist, säger han.
Peter Nordquist åberopade tidigt EG-rätten,
och fick till stånd flera förhandsavgöranden i
skattemål från EG-domstolen. Ett av dem, det
så kallade X- och Y-målet, rörde en svensk
skatteregel som säger att om man säljer kapi-

talbeskattad egendom till underpris till ett utländskt bolag ska man bli uttagsbeskattad, det
vill säga beskattad som om man sålt aktierna
till sitt rätta värde.
– Vi hävdade att detta stred mot EG-bestämmelsen om fri rörlighet för kapital och etableringsfriheten, berättar Peter Nordquist.
Regeringsrätten begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen, som efter en muntlig förhandling fastslog att bestämmelsen stred
mot EG-rätten. Peter Nordquist beskriver den
dom som Regeringsrätten därefter levererade
som ”det stora genombrottet för EG-rätten i
svensk skatterätt”.
– Därefter har Skatteverket accepterat att

»
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EG-rätten är överordnad svensk
lagstiftning på detta område, säger
Nordquist.
Att begära förhandsavgöranden
från EG-domstolen är ett sätt för
förvaltningsdomstolarna att få hjälp
med uttolkningen av EG-rätten i svåra juridiska frågor. Advokat Ola Wiklund, specialiserad på EG-rätt, anser
dock att domstolarna kunde använda möjligheten till förhandsavgöranden på ett mer effektivt sätt.
– De lägre instanserna begär kanske inte förhandsavgöranden så ofta.
Det vore av processekonomiska skäl
bättre om de gjorde det, så fick man
frågan löst och behövde kanske inte
gå upp till kammarrätten eller Regeringsrätten, säger han.
Förhandsavgöranden är en möjlighet för de lägre instanserna och
myndigheter som ägnar sig åt domstolsliknande förfaranden. Högsta
instans, Regeringsrätten, har i stället
en skyldighet att begära förhandsavgöranden i oklara EG-rättsliga
frågor, eller, när man inte gör det,
att motivera varför man avstått. Ola
Wiklund tycker inte riktigt att dessa
motiveringar håller måttet.
– Om man ska vara lite kritisk mot
Regeringsrätten så har motiveringarna varit väldigt, för att uttrycka sig
milt, kortfattade, säger han.

ling. Det skiljer sig också från den
allmänna processen, att allt som
finns tillgängligt i målet och myndighetens akt är processmaterial. Man
behöver inte åberopa varenda liten
siffra i det för att det ska bli prövat,
säger hon, och tillägger att man nog
aldrig kommer att få muntlighet i
Ola Wiklund
alla mål – det är varken möjligt eller
nödvändigt.
Advokat Peter Nordquist är en
smula kluven till dessa muntliga förhandlingar som ska komplettera de
skriftliga.
– Man blir ju alltid tillsagd i exempelvis kammarrätten när förhandlingen börjar att rätten redan satt
sig in i målet och att man inte ska
Hans
upprepa sig. Då undrar man varför
Ragnemalm
man sitter där, ofta har man inte så
mycket mer att komma med utan
vill bara lägga fram sitt fall direkt till
domstolen, säger han, men tillägger
att det i praktiken har visat sig ha en
stor betydelse att ett mål företagits
till muntlig förhandling, i synnerhet
om det är ett komplicerat mål. Till
detta kommer att det numera är betydligt vanligare än tidigare att vittAnna-Karin
nen hörs i skatteprocesser.
Lundin
Den skriftliga processen går hand
i hand med en annan grundsten
i förvaltningsrätten: officialprincipen. Enligt den ska myndigheterna
och förvaltningsdomstolarna se till
Muntlig förhandling
att ett ärende blir ”så pass utrett som
Men det är inte bara EG-rätten som
dess beskaffenhet kräver”. Domstonumera måste vägas in. Även Eurolen har alltså en egen utredningspakonventionen har bidragit till en
skyldighet i målen.
Margareta
förändring av förvaltningsrätten.
Regeringsrådet Anna-Karin LunEnligt konventionen ska alla ha rätt Åberg
din tycker dock inte att utredningstill opartisk och offentlig rättegång
skyldigheten fungerar längre. Ofta
inför domstol när det gäller att pröva civila
blir inte målen så väl utredda som de borde.
rättigheter och skyldigheter. Enligt EuropaTill viss del beror detta på att myndigheternas
domstolens praxis innebär detta i princip en
utredningar är röriga och ofullständiga, enligt
rätt till muntlig förhandling.
Lundin.
Det har mycket riktigt också blivit allt fler
– Det skulle vara praktiskt omöjligt för länsmuntliga förhandlingar i förvaltningsdomstorätten att börja utreda allt från grunden. Ett
larna, även om processen i grunden fortfaranannat problem uppstår om domstolen börjar
de är skriftlig. Muntlig förhandling är numera
utreda något man tycker är oklart, och utredi princip obligatorisk i en del måltyper, till exningen sedan visar på uppgifter som är till
empel mål om skattetillägg och i migrationsnackdel för den enskilde. Man kan inte hävda
processen. Margareta Åberg, lagman i länsrätatt domstolarna har en utredningsskyldighet
ten i Göteborg, tycker sig se att domstolarna
och är opartisk, för man vet inte var man hamnumera är mer benägna att hålla muntliga förnar när man börjar utreda något, säger hon.
handlingar även i andra mål.
Lagmannen i länsrätten i Göteborg, Marga– Det är ett bra och välkommet komplement
reta Åberg, har en annan uppfattning.
med muntliga förhandlingar. Men fortfarande
– Jag tror att utredningsskyldigheten är abär det ett komplement till den skriftliga prosolut nödvändig eftersom de allra flesta förecessen. Det motsvarar inte en huvudförhandträder sig själva, säger hon.
24
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En viktig förklaring till att de flesta enskilda
personer för sin egen talan inför förvaltningsdomstolarna är att parterna i förvaltningsdomstol, till skillnad från vid en tvist i allmän
domstol, får bära sina egna kostnader. Det
finns också små möjligheter för enskilda till
rättshjälp eller rättsskydd för att anlita advokat. I de mest ingripande målen, som tvångsomhändertaganden och migrationsmål, beviljas offentligt biträde för förhandlingen.
Grundtanken är dock att myndighetens och
domstolens utredningsskyldighet och objektivitetsplikt gör ombuden överflödiga.
konsekvenser för individen

Men med allt mer komplexa system och regler
kan det vara svårt för den enskilde att bevaka sina rättigheter i domstolen, menar bland
andra advokat Ola Wiklund. Det kan få stora
konsekvenser för den enskilda människan.
– Det innebär att den enskildes rättigheter
inte kan skyddas fullt i förvaltningsprocessen.
Det är inte bra. Där borde man fundera på en
lagändring, så att det i vissa fall blir möjligt att
få ersättning, säger Ola Wiklund.
Regeringsrådet Anna-Karin Lundin tänker i
samma banor, men betonar:
– Det viktiga ur min synvinkel är ju att folk
inte gör rättsförluster, sedan om de får hjälp
av en advokat eller på annat sätt, det är mindre viktigt. Men de ska inte vara utlämnade,
säger hon.
Även Domstolsverket har uppmärksammat
behovet av advokathjälp i förvaltningsprocessen. När verket på regeringens uppdrag gjorde en översyn av rättshjälpslagen hörde ett antal personer av sig och berättade att de känt
stort behov av hjälp i sina ärenden, men att de
inte fått någon sådan. I de flesta fallen handlade det om socialförsäkringsärenden, en av
förvaltningsdomstolarnas allra största måltyper. Domstolsverket konstaterar i sin rapport
att det kan finnas behov av att se över reglerna
för rättshjälp i förvaltningsprocessen. Enligt
uppgifter till Dagens Nyheter, som tog upp
problemet i en serie artiklar i oktober, bereds
frågan om förändringar av rättshjälpen inom
Regeringskansliet.
Svårigheten att få ersättning för ombudskostnader i till exempel socialförsäkringsärenden har också fått till följd att få advokater
är verksamma på dessa områden. Den som vill
betala ett ombud ur egen ficka kan därmed få
svårt att hitta en advokat som kan rättsområdet i grunden.
Ett undantag när det gäller ersättning för
ombudskostnader är skatterätten. Där finns
i vissa fall möjlighet till offentligt biträde. I
somras föreslog Skatteförfarandeutredningen också generösare regler för biträde i skatte-
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mål. Biträdet ska enligt förslaget också kunna
komma in tidigare i processen.
Anna-Karin Lundin tycker att skattemålen
har fått en särskilt priviligierad position i förvaltningsrätten.
– Det är som att man glömmer bort att det
är väldigt många mål som betyder väldigt
mycket för folk. Om man ska få sjukpenning
eller inte är inte bara av teoretiskt intresse. Det
finns massor av människor för vilka några månader utan inkomst är en fullständig katastrof,
konstaterar Anna-Karin Lundin.
Det nya skatteförfarande som föreslagits
är långt ifrån den största reformen som är på
gång inom förvaltningsrätten. Den 15 februari nästa år ska 23 länsrätter omvandlas till 12
förvaltningsrätter. Målet med sammanslagningarna är att varje domstol ska få ett större
målunderlag, och därmed förhoppningsvis
högre kvalitet på dömandet. I propositionen
talas också om en ökad specialisering i domstolarna.
Förändringen har mött övervägande positiva reaktioner. Och lagmannen Margareta
Åberg är nöjd.
– Med alla måltyper vi har behövs det specialkunskaper och man behöver kunna hantera
stora målmängder samtidigt för att vara effektiv. Så det behövds en reform, säger hon.
specialisering i domstolarna

Foto: scanpix/ragnemalm

förvaltningsrätten
Förvaltningsdomstolarna,
länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten,
prövar i första hand tvister
mellan enskilda personer
och myndigheter. Processen i förvaltningsdomstolarna är i första hand
skriftlig, och regleras i förvaltningsprocesslagen. Till
skillnad från de allmänna
domstolarna har förvaltningsdomstolarna ett eget
utredningsansvar i målen,
enligt officialprincipen.
Förvaltningsdomstolarna
hanterar mellan 500 och
600 olika måltyper.
Länsrätterna tillkom 1979.
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Till en början ägnade sig
länsrätterna framför allt
åt skatte- och fastighetstaxeringsmål, körkortsmål
och olika sociala mål, men
målområdet har successivt
blivit bredare, när bland
annat socialförsäkringsmålen och migrationsmålen
har överförts från speciella
domstolar och nämnder till
förvaltningsdomstolarna.
Det finns fyra kammarrätter i landet. Kammarrätterna har sitt historiska
ursprung i Kammarkollegium, som skapades i början
av 1600-talet för att pröva
olika frågor med anknyt-

ning till räkenskaperna för
kronans egendom. År 1695
bröts de dömande och
revisionella funktionerna ut
till Kammarrevisionen, och
1799 fick den benämningen
”Kungl. Maj:ts och rikets
kammarrätt”.
Regeringsrätten kom
till 1909, med uppgift att
minska arbetsbelastningen
för regeringen men också
för att uppnå större rättssäkerhet. Regeringsrätten
var länge hårt knuten till
regeringen, men sedan 1972
är den helt fristående med
egen kansliorganisation och
egna beredande tjänstemän.

Redan nu förekommer det specialisering i
domstolarna, berättar Margareta Åberg. Den
största personalgruppen vid länsrätterna, de
fast anställda föredragande, är inriktade på
olika typer av mål. Även domarna är i olika
grad specialinriktade på olika sakområden.
Advokat Peter Nordquist är nöjd med specialiseringen, och vill se ytterligare utveckling
av den.
– Det är en omänsklig uppgift att vara domare och kunna spänna över hela fältet och
samtidigt ge sken av att verkligen ha satt sig in
i problematiken, säger han.
När den nya organisationen av förvaltningsdomstolarna i första instans genomförs, har
den förra stora reformen precis börjat sätta
sig. Det handlar förstås om den nya processoch instansordningen i utlänningsärenden,
och de nya migrationsdomstolarna. Sedan
den 31 mars 2006 är länsrätterna i Malmö,
Göteborg och Stockholm migrationsdomstolar. Migrationsöverdomstolen finns vid kammarrätten i Stockholm. Under 2008 avgjordes
sammanlagt drygt 19 000 mål vid migrationsdomstolarna.
Länsrätten i Göteborg hanterar migrationsmålen vid två specialavdelningar, som bara
har just denna typ av ärenden. Lagmannen
Margareta Åberg förklarar dock att det inte är
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alldeles givet att det kommer att vara så efter
den 15 februari nästa år. I uppdraget att bli förvaltningsrätt ligger nämligen också att se över
sin organisation och sina rutiner.
– Migrationsmålen är ju speciella på det viset
att man kan klaga till Migrationsöverdomstolen, men det krävs prövningstillstånd och det
finns ingen ändringsdispens. Så i praktiken är
vi ofta slutinstans, och det ställs väldiga krav
på att det blir rätt. Det är väldigt känsliga mål,
och en för domstolen ny målgrupp. Med tiden blir det en målgrupp bland andra, men
det är alltid speciellt med en ny grupp mål. Så
var det med socialförsäkringarna också, säger
Margareta Åberg.
Under de senaste 20 åren har flera stora
grupper av mål, bland andra socialförsäkringsmålen och migrationsmålen, flyttats från
specialdomstolar och nämnder till förvaltningsdomstolarna. En viktig drivkraft bakom
förändringarna har varit att öka öppenheten
och insynen. Myndighetsbeslut ska tåla öppen
granskning i en domstol.
Rättssäkerhetsfrågorna har alltså fått en allt
mer framträdande roll i förvaltningsrätten.
Och den står i centrum också för det utred-

ningsuppdrag som förre ordföranden i Regeringsrätten Hans Ragnemalm fått av regeringen. Ragnemalm ska se över förvaltningslagen,
och lämna ett förslag till ny förvaltningslag,
som ska ersätta den nuvarande från 1987.
– Vi ska se till att den svenska lagstiftningen är i harmoni med EG-rätten och Europakonventionen. En annan viktig sak är att få
ner handläggningstiderna. Vi föreslår en ny
metod för att komma till rätta med oskäliga
dröjsmål. Vi kommer också med nya regler
om myndigheternas möjligheter att själva rätta sina beslut. Om det fungerar bra kan man
undvika domstolsprocess, och det är en viktig
sak, berättar Hans Ragnemalm.

Utredningen kommer också att föreslå nya
regler om överklagande och om myndigheternas utredningsansvar. En anpassning till den
moderna så kallade elektroniska förvaltningen ska göras. Hans Ragnemalm planerar också
mer övergripande regler om principerna för
lagens tillämpning.
– Regler om legalitet, objektivitet och proportionalitet är viktiga! För om det är något
folk retar sig på är det när myndigheter fattar
helt orimliga beslut utan att bekymra sig om
konsekvenserna. Det behövs en ”rim-och-reson-regel” kan man säga, som stärker rättssäkerheten, säger han. n

förvaltningslagsutredningen
Hans Ragnemalm har fått
uppdraget att göra en
översyn av förvaltningslagen, samt föreslå en ny lag.
Lagen ska, enligt direktiven, även i fortsättningen
ha rättssäkerhet och service till medborgarna i centrum. Målet är dessutom

www.konkurrensverket.se/vagledning

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

att göra förvaltningslagens
regler pedagogiska och
lättillgängliga.
Utredaren ska sätta in
förvaltningslagen i ett internationellt sammanhang,
och vid behov anpassa
reglerna till EG-rätten och
Europakonventionen. Rag-

nemalm ska också föreslå
nya överklagandebestämmelser. Enligt direktiven
ska rätten till domstolsprövning göras tydligare
än i dagens förvaltningslag.
Advokatsamfundet representeras i utredningen av
Anne Ramberg.

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

Besök våra pågående onlineauktioner på www.ps.nu
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tt tvinga människor till vård och
att ta barn ifrån sina föräldrar med
tvång hör till de största ingrepp
myndigheterna kan göra i människors liv.
Prövningen i förvaltningsdomstol ska garantera att sådana ingrepp bara görs när det finns
lagligt stöd för dem. Men rättssäkerheten brister i dessa mål, anser Anna Hollander, professor i rättsvetenskap vid Socialhögskolan.
Tillsammans med två andra forskare har
Anna Hollander analyserat domstolsprövningen av tvångsvårdsmål enligt lagen om
vård av unga (LVU), lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT) och lagen om vård av missbrukare (LVM). Enligt forskarna präglas förhandlingarna av samförstånd mellan domstolar och myndigheter, och de frågor som ställs
gäller i första hand den enskilde som är föremål för tvånget, inte myndighetsföreträdarna
som ansöker om tvångsvård.
– Det bildas en kultur av samförstånd, där
syftet med besluten präglas av terapeutiska
motiv som är svåra att ifrågasätta. I många
fall innebär det att den juridiska granskningen uteblir och att domstolen litar på att socialtjänsten gör detta för individens bästa. Rättssäkerhet innebär bland annat att myndighetens
makt behöver och ska granskas. Det är domstolens roll och syfte, liksom det offentliga biträdets, säger Anna Hollander, och fortsätter:
– Vi såg tydligt i vår studie att domstolen
vill tona ner olika uppfattningar mellan den
enskilde och myndigheten. Utredningen granskas inte och under den muntliga förhandlingen ställs frågor som snarare avser att övertyga klienten om att det föreslagna beslutet om
tvångsvård är till hans eller hennes bästa.
– Naturligtvis är det bra om myndigheter
och domstolar kan samverka kring uppgiften
att hjälpa individen – men det kan finnas olika
uppfattningar om VAD som är det bästa för
individen!

Tvångsvård:
Samförstånd i rätten
hotar rättssäkerheten
Mål om administrativa tvångsomhändertaganden kännetecknas av en
samförståndsanda, där rättssäkerheten får stryka på foten. Det menar
forskare som studerat mål om tvångsvård i ett antal länsrätter. Men
domare i länsrätten känner inte igen den bilden.
Advokaten Nr 8 • 2009
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Svåra omständigheter

Strävan att vårda och tillgodose en utsatt människas behov kan alltså, enligt Anna Hollander, komma före kraven på rättssäkerhet och
att alla fakta kommer fram.
– Domstolarna är i händerna på andra professioner här, och kan kanske inte ta ställning
till de sociala bedömningar som görs i utredningen. De måste kunna granska argumenten
och att de står i relation till de fakta och omständigheter som redovisas, säger Anna Hollander, som tycker att förvaltningsdomstolarna inte lever upp till officialprincipens krav på
att målet är tillfredsställande utrett.
Agneta Eberhardt, chefsrådman vid länsrätten i Stockholm, känner inte igen sig i Anna
Hollanders beskrivning.

»
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– På domstolen finns en stor kunskap och
erfarenhet av dessa mål. Våra domare försöker verkligen att kritiskt granska innehållet i
ansökningarna och kontrollera att kriterierna
för tvångsvård är uppfyllda, säger hon, och
fortsätter:
– Processen i domstol inleds alltid med en
skriftlig ansökan som oftast kompletteras av
en muntlig förhandling. Tvångsomhändertaganden rymmer svåra mänskliga omständigheter och jag tror att domarna vinnlägger sig
om att förhålla sig professionellt till varje ingripande i det enskilda fallet.
Domstolarna går oftast på myndigheternas
linje när det gäller tvångsvård. Agneta Eberhardts förklaring är att den situation som skapar behovet av tvångsvård oftast gått väldigt
långt innan man överväger en ansökan om
LVU, LPT eller LVM.
Omöjligt uppdrag

Forskarnas studie visar också att förhandlingarna i tvångsvårdsmål är korta och att de offentliga biträden som företräder dem som ska
vårdas och i LVU-mål även föräldrarna, som
regel begär ersättning för mellan en timme
och en hel arbetsdag. Anna Hollander anser
att de offentliga biträdena har ett näst intill
omöjligt uppdrag, som på denna korta tid
både ska hinna tala med klienten och granska
den skriftliga underlag som dominerar i förvaltningsprocessen.
– Det är ett skäl, tycker jag, till att biträdena

”Jag kan känna en oerhörd
frustration ibland. Att myndigheten går över gränsen
utan att väga in alla fakta.”
skulle kunna förordnas tidigare i processen,
säger Anna Hollander.
Advokat UllaBella af Klercker arbetar ungefär halva sin tid som offentligt biträde i
LVU-, LPT- och LVM-mål. Hon tycker generellt att det går att få ersättning för sitt arbete
i tvångsvårdsmålen, bara man motiverar sin
begäran. Det finns dock skillnader mellan olika länsrätter.
UllaBella af Klercker känner till viss del
igen beskrivningen av en samförståndskultur i domstolen, där socionomernas och läkarnas bedömningar får stort utrymme. Men
hon upplever inte att domstolen är rädd för
konflikt. Snarare förväntar sig rätten att hon
ska granska och ha invändningar och uppskattar hennes ifrågasättande, säger af Klercker, i
synnerhet när hon företräder barn.
28
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Domstolarna går oftast på myndigheternas linje när det gäller tvångsvård.

Men det största problemet som hon ser det
är kvaliteten på de utredningar som ligger till
grund för besluten.
– Det blir väldigt lätt slentrianmässigt, läkaren lämnar in ungefär samma ansökan var
sjätte månad, ändrar datumet bara snarare
än att lägga fram nya uppgifter, säger hon om
LPT-målen, där vården omprövas regelbundet.
Även utredningar från socialtjänsten om
LVU och LVM har stora brister.
– Det blir väldigt mycket tyckande och kännande och egna slutsatser som blandas i ett
hopkok med objektiva fakta, säger hon, och
konstaterar att de som skriver utredningarna,
socialsekreterarna, ofta är så inne i målet att
de har svårt att skilja på fakta och slutsatser.
Brister i utredningen gör också arbetet som
offentligt biträde svårt.
– När man företräder en förälder och får en
sådan här utredning kan det ta lång tid att nyansera bilden och få fram ett annat perspektiv. Socialtjänsten har stort försprång, de har
suttit i fyra veckor med materialet och skrivit
en utredning, medan jag får den några dagar
före förhandlingen. Då blir det en skev process, för föräldrarna får ju inte mer utrymme
än vad socialtjänsten får, konstaterar UllaBella
af Klercker.
– Jag kan känna en oerhörd frustration

ibland. Att myndigheten går över gränsen
utan att väga in alla fakta, man missbrukar
sin makt mot en enskild person. Det frustrerande, säger hon.
Brist på praxis

Ett annat problem i tvångsvårdsmålen, som
bland andra Advokatsamfundets ordförande
Tomas Nilsson pekar på i boken Regeringsrätten 100 år, är bristen på praxis. UllaBella
af Klercker instämmer i att det saknas tydliga
prejudikat på området. Men det har sin förklaring i målens karaktär.
– I och med att det här är ganska korta mål
är det svårt att få upp mål i överinstans. Många
tycker inte ens att det lönar sig att klaga, eftersom det på något sätt är färskvara, säger
hon.
I exempelvis ett LVM-mål gäller beslutet
vård i sex månader. Till skillnad från i brottmål
ska domen verkställas omedelbart. Tar det då
fyra månader innan målet kommer upp i kammarrätten tycker många att det är meningslöst
att överklaga.
– Det händer att jag känner att det är en viktig rättsfråga som behöver prövas. Då ska jag
övertala personen. Men många vill då bara gå
vidare och när det gått några månader kan
omständigheterna i livet helt ha förändrats,
säger UllaBella af Klercker. n

anna hollanders punkter för stärkt rättssäkerhet:
l Det behövs en ny, mer vetenskaplig utredningskultur inom de utredande myndighe-

terna, förankrad i kunskap om barn och lagens förutsättningar om tvångsvård.
l Det är inte rimligt att domstolen både förordnar och betalar de offentliga biträdena.

Risken finns att domstolen föredrar biträden som inte granskar målen ingående. För rättssäkerheten är det viktigt att inte ha olika lojaliteter inbyggda i systemet.
l Domstolen behöver vara mer aktiv, och granska utredningen, fakta och omständigheter
som framstår som motsägelsefulla under den muntliga förhandlingen.

Foto: scanpix (sprutor)
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För långsamma skattedomar
ett rättssäkerhetsproblem
Det tar för lång tid innan domar kommer i skattemål och en ökad
specialisering behövs i läns- och kammarrätter.
Det anser såväl Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson som
Peter Nordquist, advokat och skatteexpert vid Mannheimer Swartling
i Stockholm.

N

ordquist jobbade för Skatteverket
till 1986 och hade som chef för dess
processavdelning ansvar för processer mot svenska storföretag
– Det har visserligen blivit bättre med åren,
men det största problemet är fortfarande att det
dröjer så länge innan målen avgörs, säger han.
Nordquist, vars klienter nu i huvudsak är
svenska börsnoterade bolag eller större svenska bolag som ägs av ett utlandsbolag, framhåller att vi alla är små jämfört med stora Skatteverket och domstolarna.
Ju större man är, desto större är dock möjligheten att tillvarata sina intressen genom att
anlita rättsliga ombud.
– Därför är nya ersättningsregler som ger
enskilda möjligheten att på förhand få besked
om i vilken utsträckning de kan få sina kostnader ersatta vid skattemål ett steg mot ökad
rättssäkerhet, säger han.

Foto: scanpix (sprutor)

INGET UTRYMME

Nordquist konstaterar att det finns för få prejudikat att luta sig mot på skatteområdet, att
Regeringsrätten på sistone skapat nya oklarheter i gamla oklarheter genom att formulera
otydliga domskäl.
– Det ska inte finnas utrymme att kunna tolka domarna på olika sätt, utan det måste vara
en entydig skrivning.
Nordquist lyfter fram förhållandet att Skatteverket ibland är förundersökningsledare, åklagare och domare i ett och samma skattemål:
– Jag skrev redan 1985 att det är oacceptabelt
med en sådan ordning i en rättsstat. Föreligger
det en tvist mellan en skattskyldig och Skatteverket så ska detta lämnas till länsrätten.
Han ser en risk i att domstolarna hamnar
i knäet på Skatteverkets kunniga tjänstemän
vid komplicerade ärenden.
Receptet för att stärka rättssäkerheten vid
skattemål inkluderar också en bättre fortlöpande utbildning för domare som ofta tidigare
Advokaten Nr 8 • 2009
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aldrig arbetat med skattemål samt:
• Specialisering i läns- och kammarrätt för
skattemål.
• Översyn och skärpning av bevisprövningsreglerna, främst på inkomstsidan för skattetillägg och eftertaxeringar, som i dag
gynnar Skatteverket alltför mycket.
Nordquist anser sammanfattningsvis att det
förvisso finns utrymme för flera förbättringar
men att Skatteverket ändå sköter sin utredningsskyldighet:
– De försöker att göra ett hyggligt jobb, och
jag tycker att de vanligtvis också gör ett tillräckligt hyggligt arbete.
Skatteverkets rättschef Vilhelm Andersson
delar uppfattningen att långa processer är ett
stort problem.
– Det är givetvis viktigt att den enskilde får
ett snabbt beslut och vi gör vårt bästa, men när
ärendena hamnar i domstol kan det stanna av,
säger han.

Och föreslår ett skiljemannaförfarande om
den enskilde och Skatteverket kan komma
överens om ett sådant:
– Det skulle snurra på rätt bra då, om bägge
parter vill pröva detta, varför inte!
Däremot ställer han sig frågande till Nordquists uppfattning att normerna som utvecklats genom åren för bevisprövning ger Skatteverket en ojuste fördel.
– Detta motsvaras inte
av verkligheten. Ska vi få
något att framstå som sannolikt måste vi ha rejält på
fötterna för att övertyga
läns- och kammarrätter,
säger Andersson.
Herrarna är dock överPeter
ens om att det bara finns Nordquist
fördelar med en ökad
specialisering av skattemålen vid läns- och kammarrätterna.
Enligt Andersson jobbar man så på några avdelningar vid länsrätten
i Stockholm med gott resultat.
Vilhelm
Han känner till liknelAndersson
sen att domstolar ibland
sitter i knäet på Skatteverket men anser att det
är deras sak att kommentera detta:
– Det är ju inte ovanligt att myndigheter
både utreder och fattar beslut. Ta exempelvis
ett vanligt ärende som ett bygglov där byggnadsnämnden ofta beslutar.
EU HAR KOMPLICERAT

Han ser heller inget rättssäkerhetsproblem i
att skatteärenden mellan enskilda och Skatteverket avgörs av verket, eftersom tvister som
överklagas ändå hamnar i länsrätten.
EU-medlemskapet med EG-rätten och Europakonventionen har väsentligt påverkat
svenska skatterätten.
– Det har blivit mer komplicerat och även verkat för ett mer rättssäkert förfarande. Till viss
del har det nog också blivit så, man har infört
den obligatoriska rätten till muntlig förhandling
om det ingår skattetillägg, säger Nordquist.
Enligt Andersson vet Skatteverket vad man
har att rätta sig efter sedan EU-inträdet – och
vad som händer om man inte gör det. n
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sten heckscher, Regeringsrättens ordförande

”Regeringsrätten mår väldigt bra”
Regeringsrätten fyller 100 år. En pigg och vital jubilar. De senaste åren
har överbalanserna under ordförande Sten Heckschers ledning betats
av i rekordfart till inspiration för övriga Rättssverige.
Men allt är inte frid och fröjd. Och domstolen måste byta det helt
missvisande namnet tycker ordföranden själv.

S

edan den 1 januari 2009 huserar inte
Regeringsrätten på Riddarholmen.
I stället är domstolen tillfälligt inhyst
nära Adolf Fredriks kyrka på Wallingatan i
Westmanska palatset i centrala Stockolm. För
närvarande sker nämligen en renovering och
ombyggnad av de lokaler som Regeringsrätten ska få då man återvänder till Riddarholmen hösten 2011.
Sten Heckscher är solbränd och klädd i ljusblå skjorta utan slips och khakifärgade chinos.
Det är i skarven mellan sommar och höst, i
slutet av september. Han ger ett somrigt och
lite ledigt intryck.
Hur mår 100-åringen Regeringsrätten?
– Regeringsrätten mår väldigt bra!, utbrister
Sten Heckscher och fortsätter:
– Så vitt jag förstår, en chef får inte veta allt,
råder här arbetsglädje. Ett skäl till det är att vi i
allt större utsträckning arbetar med färskvara.
Vi har fortfarande för mycket som är för gammalt. Men det är numer överblickbart. Till jul
kommer situationen att vara ytterligare förbättrad.
Sten Heckscher tillträdde posten som Re-
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geringsrättens ordförande i oktober 2007. Då
hade domstolen en balans på uppemot 8 000
mål. Dagen före 100-årsjubileet, i september
i år, var balansen 3 800 mål. Och i skrivande
stund är den nere på 3 500.
Regeringsrättens långsiktiga mål är att balansen stadigvarande ska understiga 4 000
mål och att ansökningarna om prövningstillstånd om möjligt ska vara avgjorda inom tre
månader från det att tiden för överklagande
gick ut.
Det första Sten Heckscher gjorde 2007 när
han tillträdde var att hålla personliga samtal
med alla anställda. Det rådde tämligen bred
enighet om flera förhållanden. ”Husfrågan” var
en stor sak, alltså att regeringsråden satt för sig i
en byggnad och övriga tjänstemän i en annan.
– ”Segregeringen” med regeringsråden i
Stenbockska palatset och resten på andra sidan kyrkan och torget i Gamla Riksdagshuset
främjade verkligen inte trivseln, säger han och
tillägger att det dessutom var otympligt.
Sammanfattningsvis var problembilden följande: Överbalanserna behövde minskas radikalt. ”Husfrågan” måste lösas. Systemet med

många ”egna” rotlar, var och en knuten till en
föredragande behövde förändras.
För att hantera målen effektivare infördes
tre strategier:
”Diagnos av inkorgen”. En ordentlig diagnos av alla inkommande mål för att omedelbart skilja ut de mål där prövningstillstånd
inte kunde komma ifråga. ”Se till att dessa
aldrig åkte in i hyllan, utan se till att de åkte
ut ur huset.”
Systematiskt sammanföra mål som rörde
likartade frågor.
Särskilda satsningar på de äldsta ärendena.
De anställda har inte behövt arbeta mycket
övertid. I stället har det handlat om att få mera
gjort utan att jobba mer, att lägga upp arbetet
lite smartare. Enligt Heckscher har personalens reaktioner varit genomgående positiva
på förändringarna.
– Egentligen har det här inte varit särskilt
svårt. Personalen ville ha en förändring och
var dessutom i stora drag rätt överens om vad
vi borde göra. För mig blev det mest fråga om
att få igång det hela.
flytten

Den tillfälliga flytten från Riddarholmen kunde samordnas i tiden med att man förändrade beredningsorganisationen till den 1 januari 2009. I dag har Regeringsrätten organiserat
arbetet i fyra beredningsenheter. De som i
första hand arbetar med varandra sitter också med varandra: regeringsråd, föredragande
och sekreterare.
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Sten Heckscher fyllde 67 år i
somras. Hans sista arbetsdag
är tänkt att vara den andra
januari 2011, enligt ett särskilt
regeringsbeslut. Fram till dess
vill han dels konsolidera de
förändringar som har genomförts, dels skapa ett mer
hållbart system för kvalitetssäkring och uppföljning.
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Sten Heckscher understryker att det inte går
att slå sig till ro med vad som hittills uppnåtts.
Han räknar till tre viktiga insatser just nu:
1. Rutinerna för uppföljning måste utvecklas.
2. Ta rätt på vad som är en rationell balans.
Fram tills nu har det endast varit en akademisk fråga.
3. Undersöka vad som är den optimala personalstrukturen. Kanske ska man till och
med bli något färre?
– När vi har kommit så här långt ner i högarna ska vi mer systematiskt ägna oss åt kvalitetsarbete på olika sätt. Vi ska inleda dialoger
med till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, säger Sten Heckscher som under
större delen av intervjun drar i några gummisnoddar till vad som nog är bristningsgränsen,
dock utan att något enda av dem brister.
kärnan i processen

Kärnan i Regeringsrättens arbete är, enligt
Sten Heckscher, att på sitt område leda rättsutvecklingen genom att skapa relevanta avgöranden av hög kvalitet, och då är det också
viktigt att dessa, för att göra största möjliga
nytta, kommer i rimlig tid. I förändringsarbetet har Sten Heckscher försökt skapa en högre
medvetenhet om just tidsfaktorns betydelse.
På frågan om det finns en fara i att arbetsprocessen går för snabbt svarar Sten Heckscher att
det inte ska gå för snabbt. För att domstolen
ska leva upp till sina kärnvärden måste domstolen kunna koncentrera kraft och kompetens på vad som fordrar och förtjänar det.
– Detta kräver i sin tur en utvecklad förmåga
hos oss att skilja viktigt från oviktigt och lätt
från svårt. Det är något som domstolar kan utveckla. På sina håll kan det finnas en tendens
till att ”bre ungefär lika tunt över hela mackan”

”I ett läge där man inte kan
driva den juridiska analysen
längre ska man säga: – Jag
tycker att det ska vara så
här! Och så gör man det.”
Sten Heckscher

i stället för att satsa på det som kräver det. Och
det är ju särskilt viktigt i högsta instans att vi
självklart tar tid på oss med svåra saker, säger
han och fortsätter:
– Vi måste få ner överbalanserna för att kunna satsa ordentligt där det verkligen behövs!
Det är inte någon motsättning. Det kan också
vara att man måste koncentrera sig på lite oli32
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ka saker i olika skeden. Nu finns det inga som
helst hinder för oss att lägga all den tid och
kraft som behövs på svåra ärenden.
Varje år bjuder Regeringsrätten in representanter för kammarrätterna för att de dels ska
få ge sin syn på Regeringsrättens avgöranden,
dels efterlysa avgöranden på områden som
är viktiga för dem. I sitt arbete strävar sedan
domstolen efter att finna mål på alla områden,
och inte minst de som det efterfrågats på, och
som lämpar sig som prejudikat. De flesta prejudikaten finns på skatteområdet. Betydligt
färre rör till exempel tvångsomhändertaganden. Heckscher konstaterar att det är svårt att
få fram bra prejudikat på detta område även
om man verkligen försöker.
– Problemet är att i dessa mål kan ofta situationen förändras blixtsnabbt. Det hela kan
lätt haverera och bli rena bevisfrågor, men vi
försöker.
tydligare prejudikat

När det gäller frågan om prejudikatens utformning så arbetar Regeringsrätten med att
de ska bli tydligare och bättre, bland annat
ställs domarna numer upp så att domslutet
kommer först i stället för sist och texten görs
på olika sätt enklare och mer överskådlig.
Vad krävs då för att prejudikat ska bli
bra?
– Det måste komma inom rimlig tid. Och så
bör det inte vara för komplicerade sakförhållanden i målet, och om det är rena bedömningsfrågor så är det svårare. Det kan vara att
ett mål är alltför sammansatt, det kan finnas
en viktig fråga men som är svår att få fram eftersom det finns så mycket annat i målet också, säger Sten Heckscher.

Det råder ibland oklarhet om ansvarsfördelningen mellan allmänna domstolar och
förvaltningsdomstolar, och det har förekommit att Högsta domstolen och Regeringsrätten kommit till motsatta slutsatser. Men enligt Heckscher är detta i praktiken inte något
större problem.
– Regeringsrätten och förmodligen också
HD tittar i sådana sammanhang på vad den
andra domstolen har för sig, säger han och
tillägger att det finns ett förslag i Grundlagsutredningen som han tycker är intressant. Nämligen att regeringsråd ska kunna tjänstgöra i
HD och justitieråd ska kunna tjänstgöra i Regeringsrätten.
En gemensam högsta dömande instans,
som har diskuterats, tror Sten Heckscher skulle bli för stor och rättsområdet för brett. Dessutom befarar han att viktiga områden som Regeringsrätten i dag kan prioritera försvinner i
all brottmålshantering.
Tanken på att det skulle bli radikalt generösare med offentliga biträden i förvaltningsmål
är tilltalande men troligen orealistisk, anser
Heckscher. En sådan reform skulle bli mycket
dyr, och det är svårt att tro att någon regering
skulle prioritera detta, särskilt med tanke på
förvaltningsdomstolarnas utredningsplikt.
regeringsrätten restriktiv

I förhållande till EG-domstolen i Luxemburg
är Regeringsrätten restriktiv med att begära in
förhandsavgöranden, konstaterar Sten Heckscher. Tanken är ju, enligt honom, att nationella domstolar ska tillämpa de här rättssystemen inklusive EG-rätten efter bästa förstånd.
– EG-rätten bygger på att det ska vara ett
samspel mellan nationella domstolar och EGdomstolen, summerar han.
Sten Heckscher tycker att EG-lagstiftningen
håller lägre teknisk kvalitet än nationell lagstiftning. Trots det tycker han att EU:s påverkan är intressant. Enligt Sten Heckscher är
svenska jurister av tradition inställda på att
”nu ska vi lista ut vad som är gällande rätt och
objektivt”. Med Europarätten, och det gäller
både i förhållande till Strasbourg och till Luxemburg, ska de två rättsordningarna i någon
mening vara summan av medlemsstaternas
nationella rättsordningar. Ett samspel mellan
nationella rättsordningar och den gemensamma rättsordningen.
– Det innebär ett slags maktförhållande; ett
dialektiskt förhållande där nationella domstolar hävdar nationella rättstraditioner som
bryts mot Luxemburgs och Strasbourgs, och
så vidare, säger han och tillägger:
– Inte minst högsta instanser ska då, tycker
jag, hävda vad man kan kalla sin normativa
potential. I ett läge där man inte kan driva den
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juridiska analysen längre ska man säga: ”Jag
tycker att det ska vara så här!” Och så gör man
det. Vi måste ta vår rättsbildande uppgift på
allvar.
Som han ser det går detta synsätt inte på
tvärs med den traditionella svenska uppfattningen. Snarare handlar det om att den svenska juristen blir mer medveten om sin normativa potential. Och det gäller inte bara i högsta
instans eller bara i domstolar.
liten kunskap

Kännedomen och kunskapen om Regeringsrätten bland medborgarna i allmänhet är inte så
utbredd, enligt Sten Heckschers bedömning.
En viktig orsak till det är domstolens namn.
– Namnfrågan är en skurk i detta sammanhang! Historiskt finns det en naturlig förklaring till att vi heter som vi gör. Men det är en
direkt missvisande beteckning i dag, säger
han och berättar:
– Kloka medborgare skriver till oss och avslutar sina inlagor med att säga att de hoppas
att Regeringsrätten nu under borgerligt styre
ska göra si eller så. Eller: ”Nu när Göran Persson har avgått kan väl Regeringsrätten se till
att jag får rätt”. Men det är ju inte konstigt att
folk reagerar så.
Regeringsrätten har i sitt remissvar i Grundlagsutredningen begärt att få byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen, som i Finland. Sten
Heckscher har gott hopp om att det blir så.
Sten Heckscher fyllde 67 år i somras. Hans
sista arbetsdag är tänkt att vara den andra januari 2011, enligt ett särskilt regeringsbeslut.
Fram till dess vill han dels konsolidera de förändringar som har genomförts, dels skapa ett
mer hållbart system för kvalitetssäkring och
uppföljning.
Några direkta faror eller allvarliga bekymmer för Regeringsrätten ser han inte för dagen. Men han har många tankar om den fram-

Sten Heckscher

tida utvecklingen för förvaltningsrätten. Han
tycker till exempel ganska illa om beslutet
som riksdagen har fattat om förtursförklaring
i domstol.
– I stället ska det ställas krav på att domstolscheferna ser till att domstolarna levererar. Olägenheterna med förtursförklaring är
bland annat att institutet skapar nya arbetsmoment och riskerar att bli kontraproduktivt. Man ska ställa krav på oss att vi får rimliga handläggningstider. Men ett särskilt institut

som förtursförklaring stöder inte utan stökar
bara till. Det är inte bra för rättssystemet. Det
är heller inte bra om man nu plötsligt skulle
byta fot och börja med specialdomstolar, säger
han och börjar sedan berätta om en utredning
med omfattande direktiv där det bland annat
finns en framställning från Svenskt näringsliv
om att det ska införas en slags särskild domstolsinstans för konkurrens och marknad.
– Det är fel väg att gå. Man ska ha sammanhållna domstolsorganisationer med möjlighet
till specialisering inom domstolarna. Så gör vi
också i ökande utsträckning. Det svenska systemet med två parallella domstolskedjor är
utmärkt och räcker bra, och inom ramen för
dem kan man hantera alla sorters mål, säger
han bestämt.
Sten Heckscher har haft ett tiotal chefsuppdrag under sin yrkesbana. Vad kännetecknar just detta uppdrag?
– Det är speciellt att vara chef i domstol av
lite olika skäl. Ett skäl är att man inte får lägga
sig i själva kärnverksamheten. På det viset är
det besläktat med ledarskap i universitet och
sjukhus. Och här är det verkligen tillspetsat:
jag är uttryckligen förbjuden att lägga mig i
kärnverksamheten i andra fall än där jag själv
deltar i den. Här får man använda andra metoder för att leda. n

»

regeringsrätten
Genom ett samarbete mellan domstolscheferna och
Domstolsverket kommer
domstolarna på Riddarholmen att få mer sammanhållna och ändamålsenliga
lokaler. Kammarrätten finns
samlad i Gamla Riksdagshuset från och med i höst.
Regeringsrätten får sam-

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

manhållna lokaler i Kammarrättens gamla hus och
Sparreska palatset. Även
hovrätten får förbättringar
genom dessa rockader.
Av Regeringsrättens
cirka 600 måltyper svarar
skattemålen för cirka en
fjärdedel, socialförsäkrings-

målen för cirka en fjärdedel, och övriga mål utgör
tillsammans hälften av
målen. Såväl skatte- som
socialförsäkringsmålen kan
i sin tur indelas i en rad
undergrupper.
Regeringsrätten har cirka
120 anställda.

Domar kräver exacta
översättningar

För mer info gå in på Juridikjobb.se

Du kan också läsa mer om oss på hemsidan.
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Fokus Förvaltningsrätt

» Regeringsrätten firades med

seminarium och bokutgivning
Regeringsrätten inrättades 1909 och firar sitt första sekel med att
sammanställa en bok om verksamheten. Närmare 80 skribenter
medverkar i ”Regeringsrätten 100 år”.
Tolv av dem deltog vid en presentation i Stockholm fredagen
18 september inför en ytterst sakkunnig publik.

D

et första seminariet hade rubriken
”Regeringsrätten som prejudikatbildare”. Panelen bestod av Ellinor
Englund, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, Leif Gäverth, lagman
i Länsrätten i Västmanlands län, Lars-Göran
Hessmark, tidigare kammarrättslagman och
Elisabeth Rynning, professor vid Uppsala universitet.
Flera av debattörerna efterlyste tydligare
och bättre vägledning från Regeringsrätten.
− Regeringsrätten borde kanske ha en djävulens advokat vid sin sida innan den expedierar sina domar och ställa sig frågan om detta
verkligen är skrivit på ett sätt som gör att vad
vi vill ha sagt i prejudikatfrågan framgår, sa
Leif Gäverth, och konstaterade att när domare
i underrätterna tolkar domarna helt olika visar detta på otydlighet.
Lars-Göran Hessmark ansåg däremot att
Regeringsrätten levererar användbara och
välskrivna domar inom socialförsäkringsområdet, men han undrade varför så få.
den enskildes rättigheter

Elisabet Fura-Sandström, domare vid Europadomstolen, Mats Melin, chefsjustitieombudsman, Anne Ramberg, advokat och generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund,
samt Gunnar Strömmer, verkställande ledamot i Centrum för rättvisa, delade med sig av
sin syn på Regeringsrätten och rättssäkerheten vid det andra seminariet.
Anne Ramberg menade att Regeringsrätten
är den yttersta garanten för god förvaltning

Närmare
80 skribenter
medverkar
i boken.

och för den enskildes rättssäkerhet. Samtidigt
finns det en risk i att målen inom de allmänna
förvaltningsdomstolarna får ett tydligt myndighetsperspektiv.
– Även i dessa mål kan implikationerna och
det personliga intrånget bli stort för den enskilde och därför borde enskilda få ett ombud
även här. Jag är övertygad om att det dessutom skulle göra processen effektivare, sa Anne
Ramberg och fortsatte:
− Det handlar inte om att Advokatsamfundet ska få mer jobb, utan om den enskildes
rättigheter.
Gunnar Strömmer riktade uppmärksamheten på att sådant som är självklart för vissa,
kan för andra vara oöverstigliga hinder på
vägen mot rättvisa om de utsatts för statliga
övertramp. För att hävda sina rättigheter måste man först känna till dem och veta hur man
hävdar dem processuellt, sa Gunnar Strömmer.

Chefs JO Mats Melin underströk att JO visserligen inte utövar tillsyn av förvaltningsdomstolarna, men att hans allmänna intryck är att
Regeringsrätten med gott förstånd tagit sig an
uppgiften att säkerställa att vad unionsrätten
garanterar enskilda EU-medborgare kommer
svenskar till godo, även till priset av att den
nationella lagstiftningen måste sättas åt sidan
ibland.
Melin berömde Regeringsrätten för att inte i
onödan vända sig till EG-domstolen och begära förhandsavgöranden och därmed förlänga
redan långa handläggningstider.
Elisabet Fura-Sandström instämde i Melins uppmaning till domare på den nationella
nivån att visa kurage och våga stå på sig och
inte alltid utan att reflektera skicka frågorna
vidare.
nya organisationer

Vid det tredje seminariet diskuterade Eva Edwardsson, universitetslektor Uppsala universitet, Eivind Smith, professor Oslo universitet, Daniel Tarschys, professor Stockholms
universitet, och Ola Wiklund, advokat, Juridik och politik.
Enligt Ola Wiklund har globaliseringen lett
till nya fantastiska organisationer, men organisationer där politiken ibland kan behöva
hjälp för att lyckas, EU är ett exempel.
− Det var en domstol som fick fart på den
politiska processen när EU:s ministerråd
emellanåt paralyserades åren 1960–80. Det
var en främmande tanke för oss i Sverige under samma tid att domstolen ska kunna vara
en politisk reformist. Med åren har väl EGdomstolen som andra domstolar lärt sig att bli
mer återhållsam när det knorras på hög nivå i
medlemsstaterna, sa han. n

Läs mer
Läs ett längre referat på
www.advokaten.se .

Läs mer!
Litteratur:
Carlsson, Annika: Kostsamt
strida om sjukpenning,
DN 14/10 2009
Hollander, Anna; Jacobsson, Ma-
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ritha; Sjöström, Stefan: Rättssäkerheten kränks i tvångsvårdsärenden, DN debatt, 27/10 2006
Domstolsverkets årsredovisning
2008

Prop. 2008/09:165, En långsiktigt hållbar organisation för
de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
Översyn av rättshjälpslagen

– ett regeringsuppdrag,
Domstolsverkets rapportserie 2009:2
Regeringsrätten 100 år,
Iustus förlag, 2009
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JP EUnEt
Allt på ett ställe, dygnet runt, varsomhelst
Varför JP EUnet?
- Den kompletta Europarätten. Daglig uppdatering.
- Egen bevakningsprofil. Koncentrera dig på dina områden.
- Google som sökmotor. Sök i allt och få en effektivt
presenterad träffbild.
- Enkel att använda. Intuitiv.

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

JP Infonet Förlag
190x260

JP EUnet
JP EUnet är den kompletta EU/EG-rättsliga informationstjänsten.
I tjänsten hittar du fördrag, internationella avtal, parlamentsfrågor,
lagstiftning, förberedande rättsakter och rättspraxis. Det finns även
länkar från EU/EG-rätten till svensk lagstiftning. Allt lättillgängligt
och överskådligt presenterat.

Våra tjänster:
JP Socialnet

JP Familjenet

JP Skolnet

JP Insolvensnet

JP Miljönet

JP Djurnet

Egen bevakningsprofil

JP Personalnet

JP Juridiknet

Du skapar enkelt din egen bevakningsprofil genom att välja
de områden inom EU/EG-rätten som är intressanta för just dig.
När du gjort dina val skapas en individuell förstasida där du dagligen
kan följa uppdateringar inom dina intresseområden.

JP Sjukvårdsnet

JP Företagarnet

JP Fastighetsnet

JP Laglistor

JP Livsmedelsnet

JP EUnet

nyhetsbrev

JP Förvaltningsnet

Du kan välja att få nyhetsbrev med de uppdateringar som skett inom
dina valda områden. Du väljer själv hur ofta du vill ha nyhetsbrevet;
dagligen, veckovis eller varje månad.

JP Serveringstillstånd

JP Migrationsnet
JP Upphandlingsnet
JP Samhällsbyggnadsnet
JP Ordningsnet

Google som sökmotor

IdéoLuck AB #091009

Med Google söker du snabbt igenom den kompletta EU/EG-rätten.
Du får en unik och sorterad träffbild som är relevant för just din frågeställning. Detta ger en god överblick över träffarna och deras dignitet.

JP Räddningsnet

Mer information eller testkonto
Kontakta kundtjänst på tel 08-462 65 60,
information@jpinfonet.se för mer information om våra tjänster.

JP Infonet Förlag AB
Kornhamnstorg 6, Box 2237, 103 16 Stockholm
Telefon: 08-462 65 60 information@jpinfonet.se
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Debatt

Rekordböter i asfaltkartellen – hur
påverkas rådgivningen till klienter?

Debattörer:
Elisabeth
Legnerfält

Helene
Andersson

I våras kom domen som många
jurister väntat länge på –
Marknadsdomstolens dom i det
så kallade asfaltkartellmålet.
Domstolen utdömde rekordböter på 500 miljoner kronor
och domen fick stort genomslag i media. I denna artikel
diskuterar Helene Andersson
och Elisabeth Legnerfält hur
rådgivningen till klienter
påverkas av domen.
I likhet med många andra kartellprocesser har vägen till slutlig dom
varit lång. Kartellen uppdagades
under hösten 2001 och i mars 2003
väckte Konkurrensverket talan mot
elva företag och yrkade att tingsrätten skulle utdöma rekordböter på 1,6
miljarder kronor. Processen krympte
efter hand till att omfatta nio företag
och yrkanden på 1,2 miljarder kronor,
vilket fortfarande var ett rekordstort
belopp.
Verket hävdade att företagen under
flera år hade haft ett nära och organiserat kartellsamarbete varigenom de

delat upp marknader, riggat offentliga
upphandlingar och begränsat produktionen av asfaltmassa.
Tingsrätten valde att i huvudsak gå
på verkets linje och fällde företagen
för kartellsamverkan. Prislappen sattes till totalt 460 miljoner kronor.
I ett försök att bli friade eller få
lägre böter valde sex företag att ta
processen vidare till Marknadsdomstolen som är sista instans. Med facit i
hand kan vi konstatera att åtminstone
NCC borde ha avstått.
I likhet med tingsrätten har Marknadsdomstolen funnit det styrkt att
företagen har enats om priser och
delat upp marknaden vid upphandlingar under perioden 1998 till och
med. 2001. Domstolen, som säger sig
se mycket allvarligt på överträdelsen,
höjde det totala bötesbeloppet från
460 till 500 miljoner kronor. NCC
fick, på grund av sin ledande roll i
kartellen, böterna höjda från 150 till
200 miljoner kronor.
Bör företag avstå överklaga?

Skanska, som i tingsrätten dömdes att

betala den högsta boten, 170 miljoner kronor, valde att inte överklaga
domen. Härmed undvek företaget ett
anslutningsöverklagande från Konkurrensverket. Så här i efterhand kan
man inte annat än gratulera Skanska
till beslutet. Inte bara undkom företaget vad som sannolikt skulle ha varit
en höjd konkurrensskadeavgift. Än
viktigare är nog att företaget undvek
negativ publicitet i samband med att
domen meddelades.
Innebär det här att vi advokater bör
avråda klienter ifrån att ta kartellmål vidare till Marknadsdomstolen?
Intressant är i vart fall att notera att
Marknadsdomstolen hittills tenderat att se allvarligare på karteller än
tingsrätten. På senare år har tre större
kartellprocesser avgjorts; bensinkartellen, Volvohandlarkartellen och
nu asfaltkartellen. I samtliga fall har
Marknadsdomstolen varit hårdare i
sin bedömning än tingsrätten. Mest
skiljde sig domstolarnas bedömning
åt i Volvohandlarmålet. Volvohandlarna friades helt i tingsrätten, men
fälldes i Marknadsdomstolen och

Vem har haft mer än
20 000 styrelseuppdrag?
Genom att köpa ett av våra färdiga aktiebolag AB Grundstenen får ni tillgång
till Sveriges mest sålda lagerbolag, välkänt inom svenskt näringsliv och bland
de intressenter ni kan tänkas komma i kontakt med. Grundstenenbolag finns
med samtliga räkenskapsår, säten över hela landet och är alltid bildade med
100 000 kr eller € 11 000 insatta på svensk bank. Anita Berggren är styrelseledamot i våra lagerbolag.
Falun
Stockholm
023-792300
08-234115
info@standardbolag.se
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Debatt

ålades att betala sammanlagt 21 miljoner kronor i böter. I bensinkartellen mer än fördubblades böterna i
Marknadsdomstolen, från 52 till 112
miljoner kronor.
Ska domstolsprocess unvikas?

Utdömandet av rekordböter i asfaltkartellmålet gör att man även bör
ställa sig frågan om man som advokat
överhuvudtaget skall råda en klient
med dåligt bevisläge att ta ett kartellärende till domstol. Skall man inte i
stället ge klienten rådet att undvika
en hårt mediebevakad process och
eventuella rekordböter genom att
acceptera ett så kallat avgiftsföreläggande, en ny möjlighet sedan den 1
november 2008?
I vissa fall kan ett sådant råd naturligtvis vara på sin plats. I somras fick
Konkurrensverket för första gången
tillfälle att bötfälla ett företag genom
avgiftsföreläggande. I det fallet var det
fråga om ett kartellsamarbete mellan
två företag där det ena redan hade
avslöjat kartellen för verket. Kartellen
var av begränsad omfattning varför
avgiftsföreläggandet begränsades till
2,5 miljoner kronor. I en sådan situation är det naturligtvis bra att kunna
erkänna överträdelsen, undvika
en lång process och lägga det hela
bakom sig.

Vi är dock av uppfattningen att
domen i asfaltkartellen, trots rekordböter, i stället talar för att man som
advokat i många fall bör förorda en
process framför ett avgiftsföreläggande. Det är viktigt att inte stirra sig
blind på de utdömda beloppen utan
i stället sätta dessa i relation till de
av Konkurrensverket ursprungligen
yrkade beloppen. För både Skanska
och NCC har notan blivit dyr. 170
respektive 200 miljoner kronor är
mycket pengar, men glöm inte att
Konkurrensverket, då processen
inleddes, ansåg att de båda företagen
skulle betala 665 respektive 472 miljoner kronor. Det är tydligt att verkets
uppfattning om vad som är rimliga
böter fortfarande skiljer sig avsevärt
ifrån domstolarnas. Är det fråga om
ett avgiftsföreläggande är man som
part tvingad att acceptera verkets
bötesbelopp.
I karteller där det är fråga om högre
belopp bör man nog därför även
fortsättningsvis råda sina klienter att
ta saken till domstol, om inte annat
för att få beloppet prövat. n

Advokatbyrån
Omnia
söker en advokat!
För mer info, se
www.advokatomnia.se
eller ring Pia Björstrand på
tel 08-550 300 62.

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

Helene Andersson och
Elisabeth Legnerfält
Advokatfirman Delphi

www.hogia.se/advokat
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Aktuellt
östergötlands försvararkollegium

Seminarium
om EMR-reformen
Östergötlands försvararkollegium har sedan några år
tillbaka en tradition att under
hösten genomföra ett brottmålsseminarium utanför
Sveriges gränser.

Advokat-SM i fotboll avgjordes på Stockholms stadion.

tävling Advokat-SM i fotboll

Mannheimer Swartling
och Cederquist
vann Advokat-SM
Advokatfirman Cederquists herrlag och
Mannheimer Swartlings damlag segrade i årets
upplaga av Advokat-SM i fotboll. Tävlingen
avgjordes på Stockholms stadion.
I herrklassen vann Cederquist över Mannheimer Swartling.
Till bäste spelare utsågs Nicolas Johansson, målvakt i Cederquist, som bara släppte in ett mål i gruppspelet och avgjorde
straffläggningen genom att både göra mål och stå för en fin
räddning. Utslagna i semifinalen blev Vinge 1 och Kaiding.
I damfinalen slog Mannheimer Swartling Lindahl med
2–0. Bästa spelare var Karin Stattin, mittfältare i Mannheimer Swartling, som avgjorde finalen med ett kanonmål. Hon
var genomgående mycket stabil och en av lagets nyckelspelare på mittfältet. Utslagna i semifinalen blev White & Case
och Hammarskiöld.
Totalt deltog 22 lag i Advokat-SM 2009, 13 herrlag och
9 damlag. Följande byråer var representerade med minst
ett lag: Cederquist, Delphi, Lindhs DLA Nordic, Gernandt
& Danielsson, Hammarskiöld, Kaiding, Lindahl, Linklaters, Mannheimer Swartling, Setterwalls, White & Case och
Vinge.

Läs mer
Du hittar mer läsning och bilder på Advokatsamfundets webbplats: www.advokatsamfundet.se
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Resmålet för årets seminarium var
Palma på Mallorca. För första gången
hade en hel vecka avsatts för seminariet. Ett drygt trettiotal kursdeltagare
från Östergötland och angränsande
områden hade anmält sig till seminariet som sträckte sig över cirka trettio
timmar. Seminarieledare var hovrättslagmannen Staffan Levén och överåklagaren Lisbeth Johansson, båda
från Göteborg.
Staffan Levén inledde med att ge
deltagarna en genomgång av påföljdssystemet varpå gruppövningar följde.
Vid redovisningen noterades att advokaterna var minst lika hårda i sina bedömningar som de domare som tidigare genomfört motsvarande övningar.
Med anledning av att EMR-reformen
varit i kraft snart ett år diskuterades
för- och nackdelar med reformen. I
vissa delar rådde stor enighet, medan
splittring var tydlig i andra delar såsom begränsningarna i tilltalads möj-

lighet till tilläggsförhör. Vidare diskuterades konsekvenserna av ett allt
högre tempo i kombination med mer
komplicerade ärenden och internationella samband. Lisbeth Johansson och
Staffan Levén gav också deltagarna en
genomgång av diverse förundersökningsfrågor. Slutligen diskuterades bevisfrågor, inte minst efter HD:s domar
sommaren 2009 i två sexualbrottmål.
En av dagarna ägnades åt studiebesök på fängelset på Mallorca. Anstalten
byggdes 2000 och rymmer cirka 1 700
intagna från 60 olika länder. Seminariedeltagarna kunde efter att ha pratat
med några av de intagna och personalen konstatera att spansk kriminalvård
ligger väl så långt fram som svensk kriminalvård. De intagnas rum var personligt inredda med egna sängkläder
och andra inredningsdetaljer och alla
intagna bar sina egna kläder. En stor
del av personalen var lärare, idrottsledare, socialarbetare eller motsvarande. Trots anstaltens storlek föreföll relationen mellan intagna och personal
vara avslappnad. Precis som i svenska
anstalter fanns dock problem med insmuggling av narkotika och mobiltelefoner med mera.
Bengt Ivarsson

Resultat:
Årets Advokatgolf avgjordes på Friiberghs vid Mälaren.

Advokatgolfen 2009 avgjord
Årets Advokatgolf spelades på Friiberghs natursköna
bana vid Mälarens strand.
Vädret var strålande och deltagarna verkade alla
mycket nöjda med arrangemanget även om inte alla
lyckades fullt ut i själva golfspelet. Glädjande var också
att så många hade tagit sig tid att delta. Arrangörerna
lovar att ställa upp nästa år igen men var tävlingen då
ska avgöras är ännu inte bestämt. I advokatklassen blev
det en göteborgare, Hans Mjöberg, som drog det längsta strået och i Odylklassen segrade Monica SchneiderSjölander från Västerås. På bilden syns segraren Hans
Mjöberg till höger tillsammans med Jan Jönzén och
Mario Ashman.
Staffan Bergfeldt

Advokatgolfen
1. Hans Mjöberg,
Göteborg
2. Marika
Wernström,
Stockholm
3. Ulf Sallnäs,
Stockholm
Odylgolfen
1. Monica
SchneiderSjölander,
Västerås
2. Ulla Hamilton,
Stockholm
3. Ulla Sallnäs,
Stockholm
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Aktuellt
JK Göran Lambertz blir justitieråd
Regeringen har utnämnt justitiekanslern Göran Lambertz till justitieråd.
Göran Lambertz är justitiekansler
sedan 2001. Han har tidigare varit
universitetslektor och utredningssekreterare, samt arbetat i Justitiedepartementet.
Göran Lambertz är ordförande
i Yttrandefrihetskommittén. Han
har varit sakkunnig i flera statliga
utredningar, bland annat Konsument- Göran Lambertz
politiska kommittén och Kommittén
för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar.
Göran Lambertz tillträder den 16 november 2009.

Heckscher på Hildary
Ett 40-tal kvinnliga jurister
samlades på Advokatsamfundet
för oktober månads Hildaryträff. De fick höra regeringsrådet och Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher berätta
om sin syn på ledarskap.
Tempot har ökat i samhället och kraven på chefer ökat under de senaste
decennierna, konstaterade Sten Heckscher. En chef behöver numera ha goda
omvärldskunskaper och talang för att
nå ut och ha kontakt med medier, men
också för samtal och lyssnande.
– Om chefen använder mer av sin
tid för den utåtriktade verksamheten
blir det mindre tid inne i organisationen. Det kräver mer strategiska ledare
som kan sätta en egen dagordning, sa
Heckscher.
Att vara chef innebär både för- och
nackdelar, enligt Heckscher, men det

positiva överväger. Sten Heckscher
räknade upp några erfarenheter av
chefskapet:
l. Det är spännande och lärorikt, man
vet aldrig hur dagen kommer att bli.
2. Det ger rika möjligheter att träffa och
tala med människor som har något ett
berätta, och som kan mycket.
3. Det kan vara ensamt, men är samtidigt utvecklande att tvingas fatta svåra
beslut och ta sig igenom krävande situationer.
Sten Heckscher är sedan 2007 regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten. Han har varit chef i ungefär 30 år,
och är inne på sitt tionde chefskap.

Läs mer

Advokatfirman Wigert & Placht AB har kontor i Uppsala, Västerås, Enköping och Gävle. Vi expanderar och
söker nu en kvalificerad biträdande jurist med inriktning på tvistemålsprocess, svensk affärsrätt, bolagsrätt
och entreprenadjuridik. Sökanden bör ha några års
arbetserfarenhet i form av tingsmeritering, arbete på
advokatbyrå eller liknande. Tillträde sker den 1 januari
2010 eller enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar skickas till
advokat Claes Nylander, Box 1965, 751 49 Uppsala
och bör vara oss tillhanda senast den 30 oktober 2009.
www.wigertplacht.se
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Anna Skarhed efterträder Göran
Lambertz som justitiekansler. Anna
Skarhed blev justitieråd 2005. Dessförinnan var hon lagman vid Linköpings tingsrätt 2003–2005. Anna
Skarhed är också en av grundarna till
nätverket Hilda.
Anna Skarhed har varit rådman vid
Eskilstuna tingsrätt mellan 1992 och
1996. Därefter blev hon rådman vid
Anna Skarhed
Uppsala tingsrätt fram till 1999 då hon
började som enhetschef vid Domstolsverket. Hon har också tjänstgjort i Justitiedepartementet.
Sedan 2008 har Anna Skarhed i uppdrag av regeringen att utvärdera tillämpningen av förbudet mot köp
av sexuell tjänst. Utredningen ska vara klar våren 2010.
Hon har tidigare sett över frågor om det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler och varit
expert i en utredning om polisens internutredningsverksamhet.
Anna Skarhed tillträder sin nya befattning den 7 december 2009.

Du hittar mer läsning och bilder
på Advokatsamfundets webbplats: www.advokatsamfundet.se

BITRÄDANDE JURIST
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Justitierådet Anna Skarhed blir JK

Uthyres

KONTRAKTSVÅRD

Vi har trevliga kontorsrum
tillgängliga för uthyrning.
Vår rymliga och mycket
representativa lokal är belägen
på Linnégatan, nära Djurgården. Tillgång till konferensrum, fax, kök, reception.

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

Kontakta
advokat Karl Harling på
tel 08-667 40 01 eller
kh@bflaw.se

Kolmårdens Behandlingshem
www.kolmardenbehandling.se roger@kolmardenbehandling.se
011-39 82 55, 0708-16 08 14
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”En genuin känsla för
rätt och fel behövs”
Advokat Mia Edwall Insulander är
särskilt inriktad på familjerätt och
med i rådet för Advokat i framtiden,
ett projekt som ska öka yngre
advokaters och biträdande juristers
intresse för och engagemang
i Advokatsamfundet – samt tvärtom.
Hon är 36 år och har inte många
jämnåriga eller yngre kolleger.
– Det låter så dramatiskt, men ibland känns
det som en liten risk för att släktet human40
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jurister är på väg att sakta dö ut, säger Mia Edwall Insulander.
Vad ska man göra åt detta?
– Mitt sätt är att belysa frågor från ett humanjuridiskt håll inom Advokat i framtiden.
Samfundet har varit väldigt engagerat och
fört fram att timkostnadsnormen måste höjas vilket givetvis är betydelsefullt för rekryteringen.
– Samtidigt är det att förenkla om man bara
tror att det bara handlar om pengar. Jag tror
att vi på små byråer är ganska dåliga entrepre-

PER JOHANSSON

foto: privat

Månadens advokat Mia Edwall Insulander

nörer. Men det är svårt att hinna med när man
måste göra allt själv.
Hur stort är behovet av projekt som
Advokat i framtiden, hur kan samfundet
bli bättre på att förmå yngre att engagera sig i det?
– Behovet är säkert jättestort, bland mina kolleger under 40 är inte intresset speciellt stort
för samfundet. Svårt att säga vad det beror på,
men det finns säkert massor av faktorer.
Vad är största problemet med att vara
ung advokat?
– Vi har ju alla olika perspektiv och brottas
säkert med skilda problem. Mitt perspektiv
är annorlunda än hur det ser ut för dem på
stora affärsjuridiska byråer där exempelvis
delägarskap, vinstfördelning, att få vettiga arbetstider och styrandet av byrån antagligen är
stora frågor.
– Största problemet för mig som ung humanjurist är den dåliga tillväxten på området som innebär att jag knappast har några
jämnåriga kolleger överhuvudtaget. Det beror
delvis säkert på den dåliga ekonomin. Inom
humanjuridiken dröjer det ofta ganska länge
innan vi får betalt.
– Men att vara ung, kvinna och advokat är
nog inte sämre än att vara ung och kvinna
inom andra yrken när det gäller att få balans
i livet och att kunna hålla ihop allt sedan man
fått barn.
Mia Edwall Insulander blev advokat
2007 och har i flera år arbetat på sin
mamma Lotta Insulander-Lindhs
advokatbyrå i Stockholm. Hur är det
att arbeta hos henne?
– Det var hon som först väckte mitt intresse
när jag var liten för advokatyrket genom att
förmedla hur mycket hon tyckte om sitt jobb.
Arbetsmässigt är det fantastiskt kul att jobba
tillsammans med henne.
– Det har varit en bra och trygg skola för mig
där jag kunnat ställa alla möjliga frågor. Frågor
som jag kanske inte hade kunnat ställa till en
annan chef. Nu när jag arbetat ganska länge
är det kul och givande att kunna ha en dialog
om juridik på olika plan med någon som man
känner så väl.
Vilka är dina förebilder inom yrket?
– Det finns många advokater som jobbar
med humanjuridik i min mammas generation
som är mellan 50 och 60 år. De har arbetat
länge, är otroligt kunniga och har kämpat sig
fram genom åren med ett stort rättspatos.
– Många av dem har en genuin känsla för
vad som är rätt och fel. Vi jobbar ju med
individer, vilket kräver ett riktigt människointresse och de här advokaterna har verkligen
det!
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Aktuellt Juridiska biblioteket
Lästips
Titel: Djuren, läkarna och
lagen: en rättslig studie om
djurförsöksetik
Författare: Katarina
Alexius Borgström
Förlag: Iustus
Redan i 1944 års djurskyddslag fanns regler om
djurförsök. 1979 infördes
lagen om djurförsöksetisk prövning som
reglerar förbudet mot att genomföra djurförsök utan att dessa först har godkänts
av en djurförsöksetisk nämnd. Nämnderna
fattar sedan år 1998 rättsligt bindande
förvaltningsbeslut. I nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän som har till
uppgift att väga påverkan på djuren mot
nyttan av forskningen. I denna bok studeras djurförsöksreglernas och de djurförsöksetiska nämndernas uppkomst och utformning. Undersökningen omfattar lagstiftning
och lagförarbeten från och med 1800-talet
men rör främst förhållanden från och med
1970-talet till och med nutid.
Boken innehåller även en översiktlig
genomgång av EU:s djurförsöksregler
och lagstiftningen i övriga Norden och i
England.
Titel: Mervärdesskattedirektivet: en kommentar
Författare: Björn Westberg
Förlag: Thomson Reuters
EU.s direktiv 2006/112/EG
om ett gemensamt system
för mervärdesskatt trädde
i kraft den 1 januari 2007.
Boken kommenterar varje
enskild artikel i mervärdesskattedirektivet.
Författaren analyserar och beaktar i prin-

ny litteratur i urval

foto: privat

Tryckår: 2009 om inte annat
anges.
Black’s law dictionary/Bryan A.
Garner, ed. (9. ed. St. Paul:
West. 1920 s.)
Born, Gary B.: International
commercial arbitration (3.
ed. Wolters Kluwer Law &
Business. 3303 s.)
Bring, Thomas: Förundersökning/Thomas Bring, Christian
Diesen (4. uppl. Norstedts
juridik. 615 s.)
Clevesköld, Lars: Sekretess:
handbok för socialtjänsten/
Lars Clevesköld, Anders
Thunved (3. uppl. Norstedts
juridik. 100 s.)
Criminal law/ed. Peter Wahlgren (Stockholm: Stockholm
Institute for Scandinavian
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cip alla rättsfall från EG-domstolen som
direkt berör direktivet samt grundläggande EG-rättsliga principer och andra rättsområden av betydelse för tolkningen av
mervärdesskatterätten. Boken finns både
som bok och i elektronisk form, integrerad
med Karnov Internet. Boken kommer att
följas upp med en motsvarande avseende
den svenska mervärdesskattelagen.

ordböcker och skrivregler
Myndigheternas skrivregler (Ds 2009:38)
som har kommit ut i en sjunde utgåva är
Statsrådsberedningens samling av enkla
och klara skrivråd. Från och med nästa
upplaga tar Språkrådet över utgivningen.
Skrivreglerna finns i en gratis elektronisk
version på www.regeringen.se
Svenska Akademiens nya stora svenska
samtidsordbok i två band, Svensk ordbok innehåller 65 000 uppslagsord med
tyngdpunkt på ordens betydelse och
användning i kombination med historiska
uppgifter.
Svenska Akademiens ordlista, SAOL,
har funnits i cirka 135 år. SAOL och tidens
flykt: några nedslag i ordlistans historia,
red. Martin Gellerstam, är en nyutkommen
bok om ordlistans och svenska språkets
historia. I boken kan man bland annat läsa
om ordlistans tillkomst, om ordförrådets
förändring och om lånordens anpassning
till svenskan. Författarna har alla på olika
sätt varit knutna till arbetet med ordlistan.

REGERINGSRÄTTEN 100 ÅR
– JUBILEUMSBOK
Regeringsrätten inrättades 1909 och firar
därmed jämna 100 år i år. För att fira hundraårsjubileet ger Regeringsrätten ut en bok

Law. 465 s. Scandinavian
studies in law; 54)
Fundamental commercial
legislation: Swedish law in
translation/by Translegal
(Norstedts juridik. 80 s.)
Håstad, Torgny: Köprätt: och
annan kontraktsrätt (6. uppl.
Iustus. 363 s.)
Introduction to French law/
editors: George Bermann,
Etienne Picard (The Hague:
Kluwer Law International.
2008. 486 s.)
Karlmark, Stefan: Miljörätt ur
straffrättsligt perspektiv (3.
uppl. Norstedts juridik. 593 s.)
Keisu, Jenny: Bolagsorgan och
bolagsstyrning: en introduktion till organisation, styrning
och kontroll i aktiebolag och
aktiemarknadsbolag/Jenny
Keisu och Daniel Stattin
(Norstedts juridik. 161 s.)

som innehåller drygt 70 uppsatser som
sammantaget ger en bred beskrivning av
Regeringsrätten och dess roll i samhället
under 100 år. Bland skribenterna finns en
rad namnkunniga personer med olika bakgrund, bland annat rättsvetenskapsmän,
domare och advokater.

studentuppsatser får pris
Uppsatsen Gränsen för sedvanligt underhåll av hyreslägenheter och hyresgästers
skadeståndsansvar för onormalt slitage
av Linnéa Ahlborn har tilldelats priset för
bästa examensarbete 2008/2009 inom
fastighetsrätt av Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Uppsatsen analyserar
ansvarsfördelningen mellan hyresvärdars
ansvar för löpande underhåll och hyresgästers skadeståndsskyldighet vid onormalt
slitage. Frågan berör många och under
senare år har antalet fall där hyresvärdar
ställt betalningskrav på hyresgästen efter
det att hyresgästen flyttat ökat kraftigt.
Uppsatsen kan laddas ned i fulltext på IFFs
hemsida.
Brottsoffermyndigheten utlyser årligen
en uppsatstävling som riktar sig till studenter på universitet och högskolor inom
utbildningar där brottsofferfrågor aktualiseras. Årets tre vinnande bidrag har publicerats i en antologi med titeln Brottsoffer
i fokus som kan laddas ned i fulltext på
Brottsoffermyndighetens hemsida
www.brottsoffermyndigheten.se

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

The leading arbitrators’ guide
to international arbitration/
editors by Lawrence W. Newman, Richard D. Hill (2. ed.
New York: Juris Publishing,
2008. 858 s.)
Lindberg, Agne: IT-avtal – särskilt
om outsourcing: en praktisk
handledning/Agne Lindberg,
Johan Kahn, Björn Krouthén
(Norstedts juridik. 205 s)
Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten: en introduktion (5. uppl.
Norstedts juridik. 165 s.)
Mitsilegas, Valsamis: EU criminal law (Oxford: Hart. 352 s.
Modern studies in European
law; 17)
Nordh, Robert: Bevisrätt A:
allmänna bevisfrågor: om
ansvaret för bevisning, vittne,
syn, sakkunnig m.m. (Iustus.
125 s. Praktisk process; 6)
Olsson, Anders R.: Yttrandefri-

het & tryckfrihet: handbok
för journalister (6. uppl.
Studentlitteratur. 404 s.)
Olsson, Henry: Copyright:
svensk och internationell
upphovsrätt (8. uppl. Norstedts juridik. 370 s.)
Olsson, Jan: Grundläggande
kriminalteknik/av Jan Olsson
och Thomas Kupper (Jure.
265 s.)
Olsson, Stefan: Punktskatter:
en handbok (Norstedts juridik. 256 s.)
Ramberg, Jan: Allmän köprätt/
Jan Ramberg, Johnny Herre
(5. uppl. Norstedts juridik.
307 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

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

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

08-03-28 15.18.17
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Samfundet

disciplinärende Beslut 2008

9

Advokat har i egenskap av likvidator under flera deklarationsperioder avgivit felaktiga deklarationer avseende
icke obetydliga belopp. Varning.

Bakgrund

Enligt uppgift i en artikel i T-tidningen den 15 januari 2008 hade
en advokat från V-landskapet
åtalats för vårdslös skatteredovisning, då denne i egenskap av
likvidator inte redovisat en halv
miljon kronor.
V-stads tingsrätt har i dom den
7 mars 2008, mål nr Y, funnit att
A bl.a. har gjort sig skyldig till
vårdslös skatteredovisning.
”Slutsatsen av vad som förekommit i målet kan inte bli annan
än att [A] inte har fullgjort sina
skatterättsliga åligganden som likvidator för bolaget. Det finns inga
argument enligt de tillämpliga
förarbetena som gör att åsidosättandet kan ses som ringa. Omfatt-

ningen är tvärtom sådan att det
inte finns utrymme för annat än
att anse [A] ha förfarit grovt oaktsamt. Åsidosättandet rör sig inte
heller om småsummor utan om
en halv miljon under sammanlagt
tre deklarationsperioder, vilket
samtidigt visar vilken omfattning
bolaget i likvidation haft.”
Tingsrätten ansåg därmed att
åtalet avseende vårdslös skatteredovisning styrkts i sin helhet.
Påföljden stannade vid ett avvägt bötesstraff. Domen har inte
överklagats och vann laga kraft
den 29 mars 2008.
I ett infordrat yttrande, daterat
den 29 april 2008, har A anfört i
huvudsak följande. Efter att X AB
underlåtit att inkomma med års-

redovisning beslöt Bolagsverket
att bolaget skulle försättas i likvidation och förordnade honom
till likvidator. Av meddelande
från Skatteverket den 8 juni 2004
framgår att verket inte avsåg att
utkräva ställföreträdaransvar mot
honom. Hans försummelse bestod i att han ”nollade” ett antal
skattedeklarationer för bolaget
som avsåg den tid under vilken
han var likvidator. Detta skedde
sedan han i samband med den
senare inträffade konkursen fick
klart för sig att sådana skattedeklarationer inte ingetts. Under
förundersökningen föreslogs
strafföreläggande. Efter visst
övervägande valde han dock inte
att godkänna ett sådant. I tingsrätten vitsordade han de faktiska
omständigheterna men åberopade i stället 5 § andra stycket skattebrottslagen som grund för att
han inte skulle dömas till ansvar,
då han enligt sin egen uppfatt-

ning ansåg ”gärningen” var att
hänföra till mindre allvarlig art.
Självklart är det ostridigt att han
som likvidator hade ansvar för
att skattedeklarationer lämnades. Han kan endast beklaga sin
försummelse. Det kan då även
noteras att han, om han i stället
för att ”nolla” deklarationerna
angett att han saknat underlag
för redovisningen, med all sannolikhet inte blivit föremål för
denna brottsutredning.
Nämndens bedömning
och beslut

Av utredningen i ärendet framgår
att A i sin egenskap av likvidator
under flera deklarationsperioder
avgivit felaktiga deklarationer
avseende icke obetydliga belopp.
Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n

AKTUELL JURIDIK FRÅN IUSTUS FÖRLAG

Torgny Håstad

Köprätt – och annan kontraktsrätt
6 upplagan, 2009, 364 sidor, ISBN 978-91-7678-734-2

IUSTUS
FÖRLAG AB

r
BOX 1994
751 49 UPPSALA
Tel 018/65 03 30
Fax 018/69 30 99
kundtjanst@iustus.se
www.iustus.se
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I boken behandlas i första hand köprätt enligt 1990
års köplag och konsumentköplag. Boken innehåller
även ingående analyser av den kommersiella formulärrätten vid köp, särskilt avseende dröjsmål och
fel. Vidare behandlas kreditköp, finansiell leasing,
kommission och handelsagentur.
Ny lagstiftning, praxis och standardavtal är beaktade fram till juni 2009. Det innebär att även 2009
års nya kommissionslag kommenteras.
Bokens tidigare titel: Den nya köprätten

För mer information om boken: www.iustus.se
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Samfundet

disciplinärende Beslut 2008

10

Advokat som varit förordnad som särskild före
trädare för ett barn har inte med tillbörlig omsorg
prövat behovet av läkarundersökning eller vidtagit
någon konkret åtgärd för att obehaget för barnet skulle bli så
litet som möjligt. Erinran.

Bakgrund

A förordnades den 18 oktober
2006 till särskild företrädare
för B:s dotter C. Förordnandet
skedde med anledning av misstanke om könsstympning. Flickans skola gjorde en anmälan
till socialtjänsten som i sin tur
beslutade att göra en polisanmälan.
Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 4 december
2007, avser att A har åsidosatt
de skyldigheter som åligger
henne enligt god advokatsed,
lagen om särskild företrädare för
barn samt principen om barnets
bästa.
Av anmälan framgår bl.a.
följande. Den 19 oktober 2006
hämtades 7-åriga C från skolan
av poliser för att genomgå
polisförhör med anledning av
misstanke om könsstympning.
C har berättat att hon inte ville
följa med polisen och bad om

44
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att hennes pappa skulle få vara
med. C blev lovad att pappa
skulle få vara med senare när
de kom fram. C har berättat
att när de kom fram var hon
rädd. Vid förhöret framkom
att hon vid det tillfället inte var
”klippt”. Trots detta begärs att
C ska genomgå en gynekologisk
läkarundersökning. Läkarundersökningen bekräftar vad som
framkommit vid polisförhöret,
att hon inte är ”klippt”/könsstympad. A har som särskild
företrädare tillåtit den gynekologiska undersökningen, trots
att det fanns mindre ingripande
åtgärder. A närvarade varken vid
förhöret eller vid läkarunder
sökningen och upplevdes inte
som ett stöd till C utan verkar
endast ha varit utsedd för
att legitimera åklagarens och
socialtjänstens agerande. När C:s
pappa gick för att hämta dottern
på skolan så ringde polisen och
meddelade att dottern var på
väg hem och i korta ordalag vad

som hade hänt. När C kom hem
var hon tyst, chockad och rädd.
På hennes kroppsspråk och
beteende syntes att hon hade
varit med om något stort och
chockerande. Ställföreträdaren
ska ta till vara barnets rätt under
undersökningen och agera
utifrån barnets bästa. Då de som
föräldrar inte var där för att se
till att det som genomfördes
skedde på bästa möjliga sätt, var
det A:s uppgift att ta till vara C:s
bästa. I stället blev hon tvingad
till en gynekologisk undersökning utan att ha någon med sig.
C mår fortfarande mycket dåligt
av händelsen som hon upplevde
som mycket obehaglig och integritetskränkande.
Advokatens yttrande

A har i yttrande den 27 december
2007 anfört i huvudsak följande.
Det är riktigt att hon den 18
oktober 2006 förordnades till
särskild företrädare för C enligt
1 § lagen (1999:997) om särskild
företrädare för barn. I direkt
anslutning till detta var hon i
kontakt med åklagaren samt
utredningsman. Föreliggande
beslutsunderlag för henne innan
förhör och läkarundersökning
med C var en polisanmälan
från X stadsdelsförvaltning. I

polisanmälan fanns en sammanfattning av en anmälan från
skolan. Vidare fick hon ta del av
förhör med en fritidspedagog på
C:s fritids samt en av C:s lärare.
Hon samtyckte till föreslagna
åtgärder d.v.s. förhör samt läkarundersökning.
Läkarundersökning samt
förhör ägde rum på Barncentrum. Barncentrum är skapat
för att erbjuda barn den bästa
möjliga miljö i vilken förhör
samt läkarundersökning kan ske
samtidigt på samma plats i en
lugn miljö. Utredare hos polisen
var en kvinnlig polis som har
en 10 år lång erfarenhet av just
barnförhör.
Hennes minnesbild idag är att
utredaren, naturligtvis civilklädd, hämtade C i skolan och
att en av hennes lärare som hon
kände förtroende för följde med
till Barncentrum. Såsom särskild
företrädare är man regelmässigt inte med i samma rum som
barnet när förhör äger rum utan
man sitter i ett angränsande
rum och följer förhöret via
videoupptagning. Hon har då
möjlighet att ingripa omedelbart
om hon anser att förhöret inte
sköts på ett korrekt sätt eller om
hon märker att barnet far illa på
något sätt. I detta fall var hon
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alltså med vid förhöret på det
sätt hon beskrivit ovan. Även
socialsekreterarna D och E var
närvarande. Det är vidare riktigt
att hon inte var med i samma
rum i vilket den gynekologiska
undersökningen ägde rum. Hon
satt då precis utanför dörren till
undersökningsrummet. Detta
gjorde hon för att obehaget för C
skulle bli så litet som möjligt.
Hennes beslut och agerande
har skett helt utifrån barnets
bästa.
Genmäle från anmälaren

Anmälaren har i genmäle inkommet den 16 januari 2007 bemött
advokatens yttrande samt vidareutvecklat sin kritik gentemot
denne.
Han har bl.a. anfört följande.
A menar att en lärare som C
känner förtroende för följde
med. De undrar förstås hur A
kunde veta att C kände förtroende för henne. Det var inte en
lärare som följde med C, utan en
fritidspersonal. C vet visserligen
vem denna person är, men det
är inte någon hon upplever att
hon känner förtroende för eller
har en nära relation till.
C fick åka iväg med människor hon inte träffat tidigare
och dels bli intalad att hennes

föräldrar ska finnas på plats,
dels bli utfrågad av en främling
om väldigt känsliga saker och
därefter läkarundersökt av en
läkare hon aldrig träffat och
utan en person som hon kände
trygghet inför i rummet. Att
detta skulle påverka C negativt i framtiden kan man rent
objektivt ana. Således kunde
ett sätt att ta hänsyn till barnets
bästa ha varit att inte godkänna
läkarundersökningen förrän
denna visade sig nödvändig efter
polisförhöret. Dessutom kunde
man ha tagit med en person
som C verkligen känner sig trygg
med. C upplever inte att det
fanns en god kontakt med A eller att hennes egen uppfattning
kommit till uttryck och beaktats.
Detta då man dels lurade henne
när man sa att hennes föräldrar
fanns på plats, dels inte lyssnade
på henne när hon sa att hon inte
var omskuren utan fortskred
med läkarundersökningen.
Nämndens bedömning
och beslut

A har inte såvitt utredningen visar med tillbörlig omsorg prövat
behovet av läkarundersökning.
A har inte heller vidtagit någon
konkret åtgärd för att obehaget
för barnet skulle bli så litet som

möjligt i den aktuella situationen.
Härigenom har hon åsidosatt sina
plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen
åtgärd.
Ledamöterna Börje Samuelsson
och Stefan Ruben var av skiljaktig mening enligt följande.
Det är en svår och grannlaga uppgift för en advokat att
företräda ett barn i ett ärende av
denna natur. Advokaten måste
ur etisk synpunkt ges vida ramar
att på egen hand bedöma vilka
åtgärder som skall vidtas – eller
underlåtas – med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet. Det förhållandet att
advokaten vid en bedömning i
efterhand kan anses ha förhållit
sig alltför passiv eller gjort en
felbedömning i sådant ärende
kan endast i undantagsfall vara
ägnat att ådra advokaten disciplinär påföljd.
Utredningen visar inte att A
handlagt saken på ett sätt som
står i strid med god advokatsed.
Anmälan skall därför enligt vår
mening inte föranleda någon
åtgärd. n
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