”Folk i allmänhet är inte medvetna om att svenska domstolar redan i dag gör
bruk av exempelvis islamisk rätt.”
jur. dr Mosa Sayed
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Seminarier 2/9 och 3/9
i Stockholm och Helsingborg

Domar från: Regeringsrätten, Kammarrätterna, Förvaltningsrätterna, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolarna, Miljööverdomstolen, Miljödomstolarna, Högsta
domstolen, Hovrätterna, samt urval från Tingsrätterna.

Boka redan nu in Din plats till våra introducerande
seminarier där vi kommer att förevisa vår nya tjänst
JP Rättsfallsnet. Här visas hur Du på ett enkelt sätt
dagligen kan få del av alla domar inom Dina områden.

Välj mellan fler än 800 ämnen
Inkomstskatt
Mervärdesskatt
Associationsrätt
Brottmål
Bistånd till enskilda
Migration
Arbetsrätt
Immaterialrätt

Trafik
Socialförsäkring
Allmän försäkring
Plan- och bygg
Underhållsbidrag
Arbetsmiljö
Miljö
LVU, LVM, LPT

Stockholm 2/9 9.00 - 11.00
Helsingborg 3/9 9.00 - 11.00

Anmäl ditt intresse till:
jprattsfallsnet@jpinfonet.se eller kontakta Johan Tärnstedt
johan.tarnstedt@jpinfonet.se, 08-462 65 66 eller
Kim Lundgren kim.lundgren@jpinfonet.se, 070-754 64 44
för mer information.

Läs mer på
www.jpinfonet.se/jprattsfallsnet
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Nya ledamöter och remisser
3

Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

När rättssäkerhet och mänskliga
rättigheter krockar med religionen
Att leva i Sverige har många fördelar. Vi har inte haft

krig på mycket länge. Vi lever i en välfärdsstat där alla har
rätt till skola och sjukvård. Ingen behöver svälta. Jämställd
het mellan män och kvinnor är en självklarhet. Och vi har
förmånen att leva i ett land där alla kan uttrycka sin åsikt,
hur provokativ, dum och obekväm den än må vara. Vi får
utöva den religion vi vill och vi får ansluta oss till varje för
ening vi finner tilltalande. Trots brister i lagstiftning och
rättstillämpning uppfyller vi flertalet av de högt ställda krav
man kan ställa på en rättsstat. I en jämförelse med andra
länder återfinns Sverige med rätta högt, om än inte bäst i
klassen inom alla områden. Det kan vara bra att komma
ihåg detta när man ser sig om i världen.
I egenskap av en av två ordförande i International Bar As
sociations Rule of Law Action Group var jag under somma
ren inbjuden att tala vid de asiatiska advokatorganisatio
nernas årliga sammankomst, som i år ägde rum i Malaysia.
Temat var ”the rule of law” ur ett regionalt perspektiv.
Det är symptomatiskt hur man i den delen av världen
adresserar frågan om rättssäkerhet. Asiater brukar nämli
gen hävda att ”the rule of law” ska tolkas utifrån föreliggan
de regionala, kulturella och historiska erfarenheter. Poäng
en är att rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inte skulle
vara universella, utan beror på regionala skillnader i kultur
och religion. Det brukar anföras att man i ett asiatiskt per
spektiv utgår från samhällets intressen medan man i väst
världen utgår från individens. Det kan säkert ligga något
i det. Men det berättigar enligt min mening aldrig en stat
att göra undantag från rättssäkerhet eller grundläggande
mänskliga rättigheter, även om viss hänsyn måste iakttas
för att kunna uppnå legitimitet för det juridiska systemet.
Detta kan vara särskilt känsligt i länder som varit i konflikt
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eller som tidigare varit kolonier. Men gränsen måste dragas
långt före tortyr och slaveri.
Rättssäkerhet är nödvändigt förbunden med demokrati.
Den kräver inte bara att det finns oberoende domstolar och
advokater och att lagar tillkommer i viss formell ordning.
Den kräver också att innehållet i lagarna är av viss kvalitet.
Rätt och rättvisa måste gå hand i hand. The rule of law, el
ler fritt översatt rättssäkerhet, innefattar enligt mitt sätt att
se saken ett systematiskt skydd för mänskliga rättigheter.
Det handlar ytterst om individens rätt gentemot staten.
Flertalet konventioner och konstitutioner innehåller
dock regler, som vid allvarliga hot medger en stat rätt att
göra undantag från vissa mänskliga rättigheter om det är
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Detta gäller också
den svenska regeringsformen. Som bekant missbrukas
dessvärre denna möjlighet såväl i Sverige som i andra väst
liga demokratier under föregivande av olika verkliga och
påhittade hot som terrorism och organiserad brottslighet.
Men i en demokrati finns trots allt en kontrollmekanism
bestående av en öppen granskning och samhällsdebatt.
Så är tyvärr inte fallet i många länder i Asien, liksom på
många andra ställen. Där framträder i stället samhällen
som är mycket långt borta från vad vi menar är en demo
kratisk rättsstat. Yttrandefriheten är starkt beskuren, män
niskor fängslas utan rättegång, påföljdssystemet är vidrigt
repressivt och inhumant.
Enligt en FN-studie från 2001 avrättar Singapore flest
personer i världen om man räknar per capita. De tar livet
av tre gånger fler än Saudiarabien, som kommer tvåa. I
Singapore är det obligatoriskt dödsstraff för narkotikainne
hav av heroin och marijuana över 15 gram. Man måste dock
ha fyllt 18 år.
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I en nyligen utkommen bok av den brittiske förfat
taren och journalisten Alan Shadrake, med titeln ”Once
a Jolly Hangman”, beskrivs hur Singapore tillämpar och
administrerar hängning som straff för narkotikahandlare
och mördare. Där berättas hur chefsbödeln i Singapores
ökända Changi-fängelse, Mr Singh, när han inledde sin
karriär 1959, då endast 26 år gammal, fick 22 US-dollar för
varje avrättning. Fyrtiofem år senare, 2005, hade ersätt
ningen stigit till 400 US-dollar per hängning. Med tanke på
att Singh uppger sig ”nog” ha avrättat minst tusen personer
under denna tid förefaller sysslan vara välbetald. Men, det
kan vara fler och kanske färre, säger han i en intervju med
författaren. Avrättningarna föregås av en noggrann admi
nistration. Inför avrättningsdagen får fången bland annat
vara med och bestämma längden på det rep som ska ga
rantera en snabb död. På kvällen före avrättningen får den
dödsdömde lugnande medel som skrivs ut av läkare och
läggs i en sista drink. Inför avrättningen bakbinds armarna
med handklovar och straps. Bödeln för därefter fången till
avrättningskammaren som för ändamålet är inrättad med
alla nödvändiga tekniska hjälpmedel för att avrättningen
ska ske effektivt. En vit huva placeras över huvudet på
fången. Bödeln uppger sig uttala: ”I am sending you to a
better place than this.” Exakt klockan 06:00 öppnas fal
luckan och avrättningen är över på någon sekund eller två.
För turister och affärsmän som inte tar sig för att bry
ta mot lagstiftningen i landet är Singapore en säker plats att
vara på. Polisen är effektiv. Övervakningen omfattande. Nä
ringslivets tvistlösning väl fungerande. Singapores priori
tering uppges vara de laglydiga invånarnas välbefinnande,
inte de kriminellas rätt att vara skyddade från ”incrimina
ting evidence” (komprometterande bevis).
Bara någon vecka efter att boken kommit ut greps den
75-årige Alan Shadrake på sitt hotell i Singapore. Han för
hördes i 39 timmar. Hans pass beslagtogs och han kan inte
lämna landet. Han åtalades den 30 juli för ”criminal defa
mation” (förtal) och ”contempt of court” (domstolstrots)
och riskerar utöver höga böter och skadestånd två års
fängelse.
Boken argumenterar starkt mot dödsstraffet som på
följd. Men det är inte det som föranleder åtalet. Det är brot
tet mot den singaporianska lagstiftningen om vad man får
uttrycka i tal och skrift som är grund för åtalet. Det är det
man i delar av Asien kallar ”rule of law”. I Iran stenas kvin
nor till döds, likaså under åberopande av the rule of law, då
i förklädnad av sharia med åberopande av Koranen.
I många muslimska länder råder parallella rättssystem.
Ett som ofta är ett arvegods från tidigare kolonialmakter
och ett som har religiös grund. Sharialagstiftningen som
tillämpas i muslimska länder är ett sådant exempel. Det
innebär att särskilt inrättade domstolar dömer i frågor som
bland annat rör familj och barn. I Malaysia uppgavs det
vara vanligt att icke–muslimska män konverterade till islam
för att undkomma att civila domstolar skulle få jurisdiktion
vid en skilsmässa initierad av kvinnan. Inte sällan uppkom
mer konkurrerande krav på jurisdiktion och många gånger
är särskilt kvinnor fast i en moment 22-situation.
Sharialagstiftningen tillämpas avseende alla de gärningar
som ogillas av den religiösa rättsordningen men inte prövas
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av allmänna domstolar. En handling kan till exempel vara
ett brott enligt sharia och därför leda till långtgående
påföljder oaktat handlingen inte är straffbelagd enligt
allmän lagstiftning. Ett färskt exempel är den i jeans klädda
fotomodellen som drack öl på en bar i Malaysia. Eftersom
hon var muslim dömdes hon till fängelse och ett antal pisk
rapp. Någon har tydligen hittat på att Gud inte tycker om
kvinnor i jeans som dricker öl. Man kan inte låta bli att åter
reflektera över religionens roll som lagstiftare och moral
sättare. Det är lätt att förfasa sig över många av de avarter
där religionen kidnappats av fanatiker.

”Man kan inte låta bli att reflektera över religionens
roll som lagstiftare och moralsättare. Det är lätt att
förfasa sig över många av de avarter där
religionen kidnappats av fanatiker. ”
Det var också mycket lätt att känna medkänsla med alla
dessa semesterfirande unga kvinnor från Saudiarabien
som tvingas bära allt från burkor till täckande slöjor. Det
var särskilt frapperande när de unga männen ser ut som
vilken amerikansk eller europeisk grabb som helst i gympa
dojor och amerikansk t–shirt.
Men vart leder detta oss när vi diskuterar rule of law?

Är det så att kulturella hänsyn alltid måste tas för att kunna
skapa legitimitet för lagstiftningen? Självklart är det inte så.
Att stena kvinnor vid påstådd otrohet härrör från Gamla
testamentet och har ingenting att göra med islam. Detsam
ma gäller allt från burkor till annat trams som beskär kvin
nors, såväl unga som gamla, frihet. Oavsett under vilken
förklädnad som korrumperade makthavare åsidosätter
rättssäkerhet och mänskliga rättigheter ska de ställas till
ansvar härför och i förekommande fall straffas.
I dessa länder är det därför särskilt angeläget att advoka
ter står upp och aktivt verkar för förändring. Många advo
kater och advokatsamfund gör så. I Malaysia till exempel är
advokaterna mycket tydliga i sin kritik av regeringen. Det
är dock inte fallet i enpartistater som Singapore, Kina och
Vietnam. Där hyllar advokatkårernas företrädare lojalitet
mot regeringen.
Tyvärr kan inget land, inte ens Sverige, hävda att det till
alla delar uppfyller kraven på en rättsstat. Men i ljuset av
vad stora delar av mänskligheten utsätts för lever vi i en
fantastiskt civiliserad värld. Den måste dock försvaras varje
dag. Det görs bäst genom att rättsväsendets aktörer, liksom
advokater och journalister, aldrig ger upp sin integritet,
och att de tydligt gör sin stämma hörd närhelst orätt sker.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Ersättningsprocessen tog
oacceptabelt lång tid, och
det förekom långa perioder
av inaktivitet. Enligt Högsta
domstolen bröt Sverige
mot två artiklar i Europakonventionen.
Det tog mer än tio år för det svens
ka rättsväsendet att avgöra frågan
om en man skulle få ersättning
från staten för långsam handlägg
ning av ett skattemål. Nu har Hög
sta domstolen beslutat att man
nen har rätt till skadestånd — på
grund av den långsamma hand
läggningen avdet andra målet.
Mannen väckte talan mot
staten i november 1999 och
begärde ersättning av staten med
anledning av långsam handlägg
ning av ett skattemål. Efter drygt
tio månader avvisade tingsrätten
hans talan. Han överklagade till
hovrätten, som avslog överkla
gandet ett och ett halvt år senare.
Men i juni 2003 undanröjde
Högsta domstolen avvisningsbe
slutet och återförvisade målet till
tingsrätten för fortsatt behand
ling (NJA 2003 s. 217).
I oktober 2005 kom tingsrät

tens dom, där mannen fick rätt
till viss del. Staten dömdes att
betala skadestånd till mannen
med 60 000 kronor. Mannen var
inte nöjd med detta, utan över
klagade domen till hovrätten,
som i oktober 2008 fastställde
tingsrättens dom — tre år efter
att domen föll. HD beviljade
prövningstillstånd i fråga om
storleken på ersättningen för
ideell skada och fastställde hov
rättens domslut i den delen.
HD:s dom i målet kom i de
cember 2009 (NJA 2009 N 70).
Handläggningen tog alltså mer
än tio år.
Under handläggningen väckte
mannen talan mot staten i HD.
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HD anser att skadeståndsbeloppet ska sättas högre än vad JK har
gått med på tidigare.

Han hävdade att han hade lidit
skada på grund av uppenbart
felaktig rättstillämpning och
långsam handläggning i den förra
rättegången. Han yrkade skade
stånd från staten för ideell skada
och för förmögenhetsskada som
bestod av hans rättegångskostna
der i den första processkedjan,
då hans talan avvisades.
Genom ombudet advokat Jan
Thörnhammar hävdade han att
den uppenbart oriktiga rättstill
lämpningen — att avvisa hans
talan — innebar fel eller försum
melse enligt 3 kap. 2 § skade
ståndslagen och ett brott mot
artikel 6 i Europakonventionen.
Avvisningsbesluten i tingsrätten
och hovrätten ledde också till
att processen förlängdes med
nästan fyra år i onödan, och det
var långa perioder av uppehåll
och inaktivitet i domstolarnas
handläggning.
JK erkände att den utdragna
handläggningen innebar en
kränkning av artikel 13 i Euro
pakonventionen och medgav
20 000 kronor i skadestånd.

HD fann i sin dom inte att
tingsrättens och hovrättens
avvisningsbeslut var skade
ståndsgrundande. Enligt HD
var det svenska rättsläget när
det gäller rätt till skadestånd
vid kränkning av artikel 13 inte
klart förrän 2005, då HD:s dom
i ”Lundgren-målet” (NJA 2005 s.
462) meddelades. Först genom
den domen blev det klarlagt att
rätt till sådant skadestånd finns.
Avvisningsbesluten kränkte
inte heller artikel 6.1 eller 13 i
Europakonventionen, eftersom
de undanröjdes av HD och målet
återförvisades till tingsrätten.
Därför avslog HD mannens
yrkande om skadestånd för ren
förmögenhetsskada.
Däremot fann HD att ersätt
ningsprocessen tog oaccepta
belt lång tid och att det förekom
långa perioder av inaktivitet
i processen. Mannens rätt till
rättegång inom skälig tid enligt
artikel 6.1 och rätt till ett effek
tivt rättsmedel enligt artikel 13
kränktes.

På grund av att mannens rät
tigheter kränktes är han berät
tigad till ersättning för ideell
skada. Skadeståndets storlek ska
enligt Europadomstolens praxis
beräknas genom en helhetsbe
dömning av omständigheterna.
HD fastställer ersättningen till
40 000 kronor. Ersättningen är
högre än i tidigare praxis från
Europadomstolen som gäller
Sverige. De tidigare domarna
har gällt kränkningar bara av ar
tikel 6.1. I det här fallet har även
artikel 13 kränkts. Enligt Euro
padomstolen kan en särskilt
hög ersättning motiveras av att
ersättningsprocessen i sig har va
rit långsam. HD konstaterar att
mannens rättigheter har kränkts
genom långsam handläggning
av ett mål som i sin tur gällde
ersättning för skada på grund av
långsam handläggning av ett ti
digare mål. Mot bakgrund av allt
detta finner HD att skadestånds
beloppet ska sättas högre än vad
JK har gått med på.
Jan Thörnhammar instämmer
inte i HD:s bedömning att rättslä
get för skadestånd vid kränkning
av artikel 13 var oklart fram till
2005. Han menar att frågan hade
klargjorts genom Europadom
stolens praxis redan tidigare, till
exempel genom målet Kudła mot
Polen år 2000 (nr 30210/96).
— Om min klient orkar gå till
Europadomstolen återstår att se,
MA
säger han.

HD:s dom den 16 juni 2010
i mål T 333-09
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Skadestånd efter
långsam handläggning

När ersättningsmålet hade
återförvisats till tingsrätten efter
mer än tre år var domstolarna
skyldiga att handlägga målet
med särskild skyndsamhet,
skriver HD. Detta framgår av Eu
ropadomstolens praxis, till ex
empel målet Doran mot Irland,
nr 50389/99. När det dessutom
är fråga om ett skadeståndsmål
som gäller ersättning för lång
sam handläggning av en tidigare
ersättningsprocess som rörde
långsam handläggning ställs
extra stora krav på skyndsamhet
(se målet Zullo mot Italien, nr
64897/01).

Nyheter

Kraftig ökning av
telefonavlyssning
Antalet tillstånd för
telefonavlyssning ökade
kraftigt under 2009. Enligt
polisen beror ökningen dels
på en ny telefonkultur
i kriminella grupper, dels på
polisens satsning mot grov,
organiserad brottslighet.
Under 2009 fick polisen 1 659
tillstånd till hemlig telefonav
lyssning, att jämföra med 990
tillstånd under året innan.
Många tillstånd omfattar flera
telefoner, och totalt har polisen
fått tillstånd att avlyssna 3 267
teleadresser. Av tillstånden rör
en övervägande majoritet nar
kotikabrott. Antalet tillstånd vid
just narkotikabrott har närmast
fördubblats, från 600 tillstånd år
2008, till 1 161 under 2009.

Sexköpslagen
har fungerat
Förbudet mot köp av sexuella
tjänster har varit ett verksamt
medel för att bekämpa prostitution och människohandel.
Den slutsatsen drar regeringens
särskilda utredare justitiekansler
Anna Skarhed, som i juli överlämnade sitt slutbetänkande till
justitieminister Beatrice Ask.
Skarhed har utvärderat hur
sexköpslagen, som nu varit i
kraft i dryga tio år, har fungerat
i praktiken. Skarhed konstaterar att lagen varit effektiv
så till vida att prostitutionen
i Sverige inte har ökat sedan
förbudet mot köp av sexuella
tjänster infördes, vilket den
gjort i jämförbara länder.
I utredningen föreslår Anna
Skarhed att det inrättas ett
nationellt centrum med uppgift
att leda samarbetet mot prostitution och människohandel.
Hon vill också höja straffmaximun för köp av sex från sex
månaders fängelse till tolv
månader.
SOU 2010:49 Förbud mot
köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008

foto: ulf lodin (avlyssning) tom knutson (pistol)
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Rikspolisstyrelsens och Åkla
garmyndighetens årliga rapport
om användningen av hemliga
tvångsmedel. Rapporten visar
också en liten ökning av antalet
tillstånd för hemlig teleövervak
ning och hemlig kameraöver
vakning.
Förklaringen till den ökade
användningen av telefonavlyss
ning är enligt Rikspolisstyrelsen
och Åklagarmyndigheten i viss
mån en förändrad ”telefonkul
tur” hos kriminella, där många
byter telefon ofta. Den viktigaste
förklaringen är dock polisens
stora satsning på att bekämpa
den grova, organiserade brotts
ligheten.
Polisens begäran om hem
liga tvångsmedel prövas alltid
av domstol. Det är dock mycket
ovanligt att domstolen avslår be
gäran. Under 2009 sa domstolen
nej till fem fall av telefonavlyss
ning och sex fall av hemlig tele
övervakning.
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Förra året avlyssnades 3 267 telefoner i samband med
förundersökning om narkotikabrott.

1 659
tillstånd för teleövervakning
beviljades under 2009. Det
är 669 fler än under 2008.

Rikspolisstyrelsen och
Åklagarmyndigheten konstate
rar i rapporten att de hemliga
tvångsmedlen varit till nytta i 64
procent av förundersökningarna
och i förhållande till 75 procent
av de misstänkta personerna.
Efter kritik för hur man mätt nyt

tan i tidigare undersökningar har
definitionen av nytta nu föränd
rats, och rapporten redovisar
tydligare vilken nytta åtgärderna
gjort. Hemlig teleavlyssning har
exempelvis lett till frihetsbe
rövande i 29 procent av fallen,
annat tvångsmedel i 22 procent
av fallen och att den misstänkte
avförts från förundersökningen i
elva procent av fallen.

Läs mer
Rapporten går att hitta
på Polisens webbplats.
www.polisen.se

Det är för svårt att komma åt
brottslingarnas pengar, anser
poliser.

Poliser efterlyser
omvänd bevisbörda
Personer som är tidigare dömda
för grova brott borde tvingas
bevisa att deras egendom inte
skapats genom brott. Förslaget
framfördes av Söderortspolisens grupp mot yrkes- och
livsstilskriminella i en skrivelse
till Justitiedepartementet under
sommaren. Enligt skrivelsen kan
polisen i dag ingenting göra när
de träffar på kända brottslingar
som förvarar tiotusentals kronor
i garderoben, eftersom det i dag
är polisen som måste ta fram
bevis för att pengarna härrör
från brott.
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Nyheter
Anne Ramberg i
underrättelseutredning
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har
av justitieminister Beatrice Ask
förordnats som expert i utredningen om förstärkt skydd mot
främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03).

860…

… miljoner kronor årligen. Så
mycket beräknas företagen
sänka sina kostnader med
enligt propositionen Enklare
redovisning. Regeringen föreslår förenklingar av reglerna
om årsredovisning, årsbokslut,
löpande bokföring och arkivering, och bland förslagen ingår
att kravet på uppgifter om de
anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen tas bort, liksom
kraven på uppgifter om löner
och andra ersättningar till anställda, särskilt för varje land,
och uppgiften om fastigheters
taxeringsvärde. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2011.

Prop. 2009/10:235

Enklare redovisning

Konkursförvaltare
måste inte känna
till brottsutredning
En konkursförvaltare är inte
skyldig att ta reda på om
det pågår en utredning om
brott i företaget, innan han
själv utreder om det finns
brottsmisstankar, enligt
ett beslut i Svea hovrätt
i början av sommaren.
Målet gäller en konkurs, där
advokaten som var konkursför
valtare lämnat in en anmälan till
Ekobrottsmyndigheten om bland
annat misstänkta bokförings
brott. En undersökning om brott
pågick då redan hos myndig
heten. Enligt tingsrätten skulle
advokaten inte få ersättning för

arbetet med anmälan, eftersom
den utgjorde dubbelarbete.
Hovrätten begärde, när er

sättningsbeslutet överklagades,
in yttranden från såväl Advokat
samfundet som Rekonstruktörsoch konkursförvaltarkollegiet
(Rekon) i frågan. Advokatsamfun
det skriver i sitt yttrande bland
annat: ”Enligt Advokatsamfun
dets mening kan det inte vara
rimligt att en konkursförvaltare
ska eftersöka huruvida en kon
kursgäldenär har varit föremål
för förundersökning och/eller re
vision. (…) Ett sådant förfarande
skulle medföra ökade kostnader

na i konkurser. Om en ordning
med underrättelser ska införas
måste det rimliga i så fall i stället
vara att respektive myndighet har
att underrätta konkursförvalta
ren om de utredningar som kan
vara av intresse vid utförande av
förvaltarens uppdrag.” Även Re
kon var inne på samma linje.
Svea hovrätt har samma
uppfattning som samfundet. I
beslutet fastslås att man inte kan
lägga ansvaret för att ta reda på
om det pågår en utredning på
konkursförvaltaren, utan att
det i första hand är den aktuella
myndigheten som bör under
rätta konkursförvaltaren om en
revision eller utredning. I just
detta mål hade dock advokaten
fått veta att en utredning pågick,
och hovrätten sänker därför
hans arvode med 2 000 kronor.
Tillsynsmyndigheten i konkurser
ville i stället ha en nedsättning
med 10 000 kronor.
Svea hovrätt, mål nr Ö 7311-09

Samtliga ouppklarade mordutredningar i Sverige ska gås igenom på nytt. Syftet är att se i
vilka utredningar det är möjligt
och meningsfullt att fortsätta
utredningen med ytterligare
åtgärder. Professor Leif GW
Persson ansvarar för genomgången, som har sin grund i
den granskning som genomfördes av hur mordet på Pernilla
Hellgren i Falun utretts och den
kritik som framkom där.

Omorganisation ger
snabbare utredning
Den 1 januari 2009 omorganiserades Åklagarmyndighetens
ekobrottsverksamhet och ekobrottsutredningarna koncentrerades till sex orter i landet.
Den nya organisationen har
hittills gett goda resultat. Åklagarmyndighetens statistik visar
att man nu avgör fler ärenden,
att färre ärenden läggs på hög,
att handläggningstiderna förkortats och att lagföringarna
har ökat.
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Johan Sangborn, Johan Munck och Fredric Renström kommer bland annat att medverka i Tällberg.

Nystart för Tällbergsdagarna
Studiedagarna i Tällberg
med Advokatsamfundets
mellersta avdelning
kommer tillbaka efter
förra årets uppehåll.
I år hålls studiedagarna den 17–18
september. Enligt avdelningens
sekreterare Johanna Näslund är
uppslutningen till årets Täll
bergsdagar mycket god.
Programmet för studiedagar

na 2010 har ett varierat innehåll.
Advokat Fredric Renström
talar om internationell familje
rätt – ett gränslöst och snabbt
växande rättsområde. Juristen
Cecilia Wallin-Carlsson, erfaren
utredare vid polisen i Uppsala,
berättar om sitt arbete med
polisutredning av barnporno
grafibrott. Advokatsamfundets
ställföreträdande chefsjurist
Johan Sangborn ger en bild av

advokater och Advokatsamfun
det i ett internationellt perspek
tiv. Och Högsta domstolens före
detta ordförande Johan Munck
ger praktisk vägledning till hur
man som ombud ska gå tillväga
för att få prövningstillstånd.
Liksom tidigare ingår också
middag, landskapstävlingar
och andra sociala aktiviteter i
Tällbergsdagarna.
MA
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Polisen granskar
gamla mordfall

Nyheter

Internutredningar flyttas
till Rikspolisstyrelsen
En särskild avdelning inom
Rikspolisstyrelsen ska
i framtiden sköta
utredningsarbetet när
poliser misstänks för brott.
Såväl oppositionen som
Advokatsamfundet hade
dock hellre velat se att en
fristående myndighet fick
ansvaret.
Regeringen beslutade under
sommaren om en ny organisa

tion för utredningar när poliser
och civilanställda hos polisen
misstänks för brott. Beslutet
innebär att utredningarna flyt
tas från länspolismyndigheterna
till Rikspolisstyrelsen, där en
särskild fristående avdelning får
ansvaret för dem. Syftet med
omorganisationen är att skilja in
ternutredningarna från polisens
övriga verksamhet.
Den rödgröna oppositionen
ville göra åtskillnaden mellan

polisens vanliga verksamhet och
internutredningarna ännu tydli
gare, genom att i stället för en av
delning inom Rikspolisstyrelsen
skapa en fristående myndighet.
Denna linje drev också Advo
katsamfundet i sitt remissvar på
utredningen Summa summarum
– en fristående myndighet för
utredningar av anmälningar om
brott av poliser och åklagare,
SOU 2007:5.

Inget jäv vara med i Hilda
brännpunkt 5

SvD lördag 17 juli 2010

Det har fortsatt blåsa
kring det kvinnliga jurist
nätverket Hilda.

foto: ulf lodin (kameraövervakning)

Under sommaren ifrågasatte en
ledamot i Riksrevisionens styrel
se bland annat justitiekanslern
Anna Skarheds medlemskap
i nätverket. Men både JK själv
och Advokatsamfundets gene
ralsekreterare avvisar bestämt
kritiken.
Den kritik som förts fram av
en ledamot i Riksrevisionens
styrelse, moderaten Elisabeth
Svantesson, saknar grund och
bygger på en felaktig bild av
Hildas verksamhet. Det hävdade
Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg i en
debattartikel i Svenska Dagbla
det den 24 juli.
I debattartikeln skriver Ram

berg bland annat: ”Hilda är inte
någon sammanslutning som
uppmanar sina ledamöter att i
utnämningsfrågor åsidosätta sin
objektivitet. Det behövs inte.
Samhället är fullt av kvinnor
som är väl lämpade att inneha
chefstjänster. Vad Hildas leda
möter vill eftersträva är att dessa
kompetenta kvinnor skall vilja
Advokaten Nr 6 • 2010
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Mer debatt.

Diskutera på
5 svd.se/brannpunkt

Svenska Dagbladets debattsida
5 svd.se/brannpunkt
Redaktör Sofia Mirjamsdotter (vik)
Telefon 08-13 51 49
e-post brannpunkt@svd.se

Följ Brännpunkt på
Twitter: SvDBrannpunkt

moderat kritik Elisabeth
Svantesson, moderat ledamot i Riksrevisionens
hård kritik mot bland andra Justitiekansler
styrelse, riktar
Anna Skarhed för att hon är medlem
nätverket Hilda där flera toppchefer
i det kvinnliga
inom rättsväsendet ingår.

JK bör lämna nätverket Hilda

F

ör ett par månader sedan enbart
med utgångspunkt i förgick Advokatsamfundets tjänst
och skicklighet. Det är en
Detta är frågor som måste disgeneralsekreterare
Ann grundläggande och viktig
kuteras både i detta fall och i alla
princip
Ramberg i taket när Riks- i
statsförvaltningen.
andra fall där mäns nätverk risrevisionen i en rapport lyft
Det är mycket möjligt att alla
kerar att skapa jävsituationer.
frågan om det lämpliga i att fyra
de kvinnor som under de senaste
Det är självklart lika illa om det
av Domstolsnämndens åtta ledaåren utsetts till domare var de
är män eller kvinnor som ger
möter ingår i det kvinnliga juristbästa. Men med den bakgrundsvarandra felaktiga fördelar inom
nätverket Hilda.
information som Riksrevisionen
domstolsväsendet eftersom det
gett går det inte att helt frigöra
finns få saker som är så viktiga
Domarnämndens främsta
sig från tanken att det kan ha
i en demokrati som att ha ett
uppgift är att lämna förslag till
funnits andra överväganden vid
fungerande rättsväsende och
regeringen i ärenden angående
tillsättandet.
domare som har integritet.
anställning av domare. Det är
just detta som Riksrevisionen
Ann Ramberg gjorde en jäm
Men berättelsen slutar inte här.
hissade en var
ställdhetsfråga av saken och
På Hildas hemsida finner man
ningsflagga för.
försvarade sig med att riksdagen
också att Justitiekansler (JK)
Nätverket Hilda
funnit det vara angeläget att
Anna Skarhed är en av de 40
har nämligen
könsfördelningen inom
medlemmarna i föreningen.
som syfte att
domarkåren blir jämnare på
Det är nu det känns lite obehag
stödja kvinnor
alla nivåer. Visst. Men det
ligt. Det är enormt viktigt att vi
i deras professi
betyder inte att jämställdhets
kan känna tilltro till JK eftersom
onella utveck
målet står över frågan om
det ämbetet är en grundbult i vårt
ling inom rätts
domstolarnas integritet och
rättsamhälle. En av JK:s uppgifter
väsendet och
vikten av att det aldrig får finnas
är att bedriva tillsyn över myndig
som mål att
en misstanke om att det kan
heter och domstolar för regering
skapa förut
uppstå intressekonflikter
ens räkning. JK har mandatet att
sättningar för kvinnor att ut
i domstolsnämnden.
värna integriteten och yttrande
vecklas i respektive yrke och där
friheten
samt rättssäkerheten
med öka antalet kvinnliga chefer
Lika illa som det är att tre av leda- Justitiekanslern
i den offentliga verksamheten.
Anna Skarhed får tillsammans med
och delägare. Hildas livsnerv är
möterna, och två av ersättarna flera kollegor
Att då vara med i samma förening
inom rättsväsendet kritik för att
alltså att hjälpa kvinnor framåt
hon är
i Domstolsnämnden är medlem- med i nätverket
som vissa chefer och anställda för
Hilda och därmed äventyrar rättssäkeri karriären. Då kan man minst
mar i Hilda är det att Domstols- heten i Sverige.
de myndigheter man är satt att
sagt fundera över det lämpliga
FoTo: PaTRik LeSTanDeR/ScanPix
verkets Generaldirektör Barbro
granska är helt uppåt väggarna.
att de personer som i praktiken
Torblad också är en av fyrtiotalet
är att hjälpa kvinnor att bli
utser domare också är med i det
medlemmar i nätverket. Detta är
Det är en självklarhet att JK måste
svd.se
chefer.
nätverket där flera av framtidens
minst sagt anmärkningsvärt
hålla minst en armlängds avMan kan, som Ann Ramberg
domare återfinns. Här kan man
Diskutera
eftersom även hon också är delstånd från alla som ska granskas
gjort i Expressen, välja att göra
se uppenbara intressekonflikter
artikeln och
aktig i domartillsättningar.
av ämbetet. Om Justitiekanslern
detta till en jämställdhetsfråga.
och risk för jävsituationer vid
läs fler
Det betyder med andra ord att
inte lämnar Hilda är det brist på
Men det är en grundläggande
handläggning i nämnden.
debattinlägg.
vid ett av nämndens sammanomdöme.
fråga som handlar om utnäm5 svd.se/
träden kan sex av nio närvarande
ningsmakten och huruvida kraEnligt regeringsformen ska tillbranpunkt
vara med i ett gemensamt
ELISABETH SVANTESSON
ven i regeringsformen om försättning av statliga tjänster ske
nätverk, ett nätverk med syfte
Riksdagsledamot för Moderaterna
tjänst och skicklighet tillämpas.

Om Justitiekanslern inte
lämnar Hilda
är det brist
på omdöme.

M
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Ledamot i Riksrevisionens styrelse

REPLIK DIREKT FRÅN JUSTITIEKANSLERN

Hilda har ingen hemlig agenda

Nej Elisabeth! Ett engagemang
poster. Detta var bakgrunden till
i nätverket Hilda medför inte
att nätverket Hilda bildades. Vi
någon särskild risk för intressesom var med och bildade Hilda
konflikt eller jäv för den som är
är jurister som tagit steget att bli
ledamot i Domarnämnden.
chefer och delägare. Vår förhoppAv Sveriges domstolschefer är
ning är att kunna fungera som
knappt var fjärde, och bland delgoda förebilder för yngre kolleägare och innehavare av advokatger och genom vårt exempel
byråer inte ens var femte, kvinna.
inspirera dem att ta samma steg.
Detta trots att kvinnor är i majoritet på juristutbildningarna, har
Hilda vill stödja jurister som
är
de bästa betygen och är fler än
kvinnor i deras professionella
hälften av de jurister som anställs
utveckling för att ge dem förutvid advokatbyråer, domstolar och
sättningar att utvecklas så att fler
hos åklagarmyndigheten.
vill och vågar ta steget att bli chefer och delägare. Att delta i det
Rättsväsendet och advokatarbetet kan givetvis inte skapa
kåren går alltså på chefsnivå
någon intressekonflikt eller jävsmiste om en mängd skickliga
situation för ledamöter i Domarjurister som skulle kunna bidra
nämnden. Att vid tillsättning av
med sin kompetens på ledande
statlig tjänst avseende ska fästas

endast vid sakliga grunder, såsom
förtjänst och skicklighet är en
självklarhet för alla ledamöter
i Domarnämnden, oavsett kön.
Och att arbeta för att de skickligaste och bäst lämpade juristerna ska vilja axla chefsansvar och
att det alltid ska vara den skickligaste som blir utnämnd kan
inte, oavsett om man är kvinna
eller man, grunda jäv. Hilda har
ingen hemlig agenda utan står
för just det som tydligt framgår
på Advokatsamfundets hemsida.
Det handlar inte om att på osakliga grunder förorda enskilda
kvinnor till domaranställningar.
Elisabeth Svantesson insinuation, med hänvisning till bakgrundsinformation som Riksrevisionen gett om att Domar-

nämnden kan ha tagit ovidkommande hänsyn i ärenden med
kvinnliga sökande bör egentligen
förbigås med tystnad. Den är
omöjlig att bemöta eftersom hon
inte talar om vad det är för information som lämnats i slutna
rum. Det kan anmärkas att revisionen i sin rapport särskilt påpekar att det ur beslutsprotokollen inte framkommit något som
visar att ledamöters engagemang
i Hilda skulle ha påverkat det
slutliga utfallet i ett visst ärende.
Jag delar Elisabeth Svantessons
uppfattning att det är mycket viktigt att medborgarna känner förtroende för Justitiekanslern. Men
jag delar inte hennes uppfattning
att jag bör lämna nätverket

Hilda. Även JK har ett ansvar för
att alla skickliga jurister, bland
annat genom att ta chefsansvar,
ska bidra till värnet av rättsstaten. Efter drygt 30 år som
domstolsjurist känner jag många
jurister, män och kvinnor, vissa
som vänner och andra enbart
professionellt. Jag tror mig om,
och det är en förutsättning för att
kunna utföra mitt arbete med
integritet och objektivitet, att jag
kan hantera den situationen även
när jag har att bedöma beslut och
handlingar av personer jag känner. Om jag klarar den uppgiften
får min uppdragsgivare regeringen bedöma.
ANNA SKARHED
Justitiekansler

Debatten tog fart på Svenska
Dagbladets debattsida
”Brännpunkt” den 17 juli.

och våga ta på sig chefsuppgifter.
För att åstadkomma detta be
hövs inte någon diskriminering
av män. Kvinnorna klarar sig
utan det.”
I sin debattartikel den 17 juli
lyfte Elisabeth Svantesson åter
fram Riksrevisionens rapport

om att en majoritet av ledamö
terna i Domarnämnden är med
lemmar av Hilda. Hon uppma
nade också justitiekansler Anna
Skarhed att lämna nätverket.
Svantesson skriver bland annat
att det ”är en självklarhet att JK
måste hålla minst en armlängds
avstånd från alla som ska gran
skas av ämbetet. Om Justitie
kanslern inte lämnar Hilda är det
brist på omdöme.”
JK Anna Skarhed svarade på
kritiken redan samma dag. En
ligt Skarhed innebär medlem
skapet i Hilda inte någon risk för
jäv, eftersom Hildas syfte är att
inspirera unga kvinnor att vilja
ta chefspositioner, inte att på
osakliga grunder föra fram kvin
nor till höga tjänster.
Elisabeth Svantesson återkom
med en slutreplik i debatten
den 30 juli. Debatten har skapat
en livlig diskussion på Svenska
UB
Dagbladets webbplats.

det här är hilda
Hilda ska vara ett nätverk
för att stödja kvinnor i deras
professionella utveckling inom
advokatkåren och rättsväsendet.

Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att
utvecklas i respektive yrke och
därmed öka antalet kvinnliga
chefer och delägare.

Ask vill ha nya regler
för kameraövervakning
Det bör bli lättare att få tillstånd för kameraövervakning.
Det hävdade justitieminister
Beatrice Ask vid ett pressmöte i Malmö i juni, enligt
Dagens Nyheter. Ask vill också
flytta tillståndsprövningen
från länsstyrelserna till en
central myndighet, för att få
en mer enhetlig tillämpning
av reglerna. I sitt remissvar på
utredningsförslaget om en ny
kameraövervakningslag riktade
Advokatsamfundet hård kritik
mot planerna på att slopa tillståndsförfarandet för kamera
övervakning i butiker.

Interaktiv behandling
ska få män att sluta slå
Ett interaktivt dataprogram
är Kriminalvårdens nya medel
för att behandla män dömda
för våld i nära relationer. Inom
ramen för forskningsprojektet
Reactions on display får männen utifrån filmsekvenser från
ett gräl mellan sambor välja
mellan svar på frågor kring
olika strategier som i sin tur
ger olika konsekvenser i filmen.
Målet är att männen ska få tillfälle att reflektera över tankar
och handlingar som de kan
känna igen från sig själva.

Ny fastighetsmäklarlag
föreslås
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ny fastighetsmäklarlag som ska ersätta fastighetsmäklarlagen från år 1995.
Förslaget innebär förstärkningar av konsumentskyddet,
bland annat genom tydligare
regler för mäklarens roll som
opartisk mellanman och krav
på förbättrad information till
säljare och köpare. Den nya
fastighetsmäklarlagen föreslås
träda i kraft den 1 april 2011.
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Nyheter
Socialtjänsten brister
i rättssäkerhet
Rättssäkerheten för enskilda
är svag inom socialtjänsten
och individernas delaktighet
och inflytande är begränsat.
Det visar en sammanställning
som Socialstyrelsen gjort över
de ärenden som länsstyrelserna behandlat under åren
2008–2009. I rapporten pekas
också på dålig arbetsledning
för personalen.
Sedan den första januari i
år är ansvaret för tillsyn över
kommunernas socialtjänst
överfört från länsstyrelserna till
Socialstyrelsen.
Social tillsyn – Läns
styrelsernas iakttagelser
under 2008 och 2009

70…

… procent av 5 000 tillfrågade
brottsoffer tycker att de fick
ett bra bemötande av polisen.
Det visar en stor enkätundersökning som Rikspolisstyrelsen
gjorde under 2009. Däremot
hade många inte fått tillräcklig
information om brottsofferstöd och sina rättigheter till
ekonomisk ersättning.

En ny webbportal har lanserats.

Europeisk juridik
samlad på nätet
I juli lanserades den första
versionen av den europeiska
webbportalen E-justice. Här
kan man hitta information på
samtliga EU-språk om både
EU-rättsliga och nationella
juridiska områden.
Syftet med portalen är att
underlätta för människor att
hitta information om olika
rättsliga frågor.
https://e-justice.europa.eu
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Höjd standard under sju år
med advokatexamen
Det är snart sju år sedan
första gången man kunde
avlägga advokatexamen i
Sverige. Den första examinationen hölls hösten 2003.
Under åren har totalt närmare 2 000 jurister deltagit
vid de 32 examinationer
som samfundet har hållit.
Kravet på avlagd advokatexamen
för inträde i Advokatsamfun
det infördes den 1 januari 2004.
Beslutet om det nya treårskravet
för inträde i samfundet har lett
till kraftigt ökad efterfrågan både
på platser på de obligatoriska ad
vokatexamenskurserna och på
examenstillfällen.
Examinatorerna Bo Ahlenius
och Stefan Ruben anser båda att
advokatexamen har bidragit till
att höja standarden på advokater
i Sverige. Bo Ahlenius är impone
rad av hur mycket examinander
na kan och vilket intresse de har
för advokatetiken, och tycker att
de är otroligt duktiga.
— Det är en fröjd att lyssna på
dem, säger han. Eftersom jag är
lärare på advokatexamenskurser
na och ansvarig för delkurs 1, som
innehåller advokatetiken, är det
spännande att se hur de har tilläg
nat sig undervisningen. Det tillför
en extra dimension att också vara
examinator.
Stefan Ruben tycker att det
är ”mycket stimulerande” att
vara examinator, inte minst med
hänsyn till den höga standarden.
Han menar att de duktiga har
blivit ännu duktigare med tiden,
sedan examen infördes. Stefan
Ruben berättar att det ibland
kommer fantastiskt korrekta
svar på en fråga, där examina
torerna inte ens har sett att det
fanns en etisk frågeställning.
Det visar att examinanderna har
förmåga att tänka själva och har
den där för yrket nyttiga profes
sionella fantasin, tycker han.

Bo Ahlenius

Stefan Ruben

— Jag tycker också att det är
väldigt roligt när examinanderna
är duktiga på även själva före
dragningsmomentet, eftersom
det hör så mycket till yrkesrollen
— det vet en advokat som varit
med länge. Det visar en yrkes
mognad, säger Stefan Ruben.
Stefan Ruben och Bo Ahlenius
har skrivit större delen av exa
mensfrågorna under åren.

något problem. Annars är det lätt
till hands att examinanden till
lämpar ”försiktighetsprincipen”.

Bo Ahlenius anser att det vik
tiga är att utforma frågorna så att
problematiken är invävd i texten
och att examinanderna har för
mågan att identifiera problemen
när de dyker upp. Det ska inte
bara handla om att svara ja, nej,
rätt eller fel på tydliga frågor. Inte
heller ska det vara så enkelt att
det alltid är något som är farligt
eller fel. Det kan finnas någon
ting i frågan som ser komplicerat
ut, men där examinanden ska
kunna konstatera att det inte är

Enligt Stefan Ruben känne

tecknas en bra fråga av att den
innehåller såväl rätt-och-fel-frå
geställningar som ett diskus
sionsunderlag — gärna med en
frågeställning där examinanden
inte med nödvändighet måste
tycka det hon eller han tror att
examinator och censor förvän
tar sig att höra. En bra fråga kän
netecknas också av att något av
kärnvärdena för advokatyrket
exponeras, anser han.
— Jag är stolt över den legiti
mitet som advokatexamen fått,
säger Stefan Ruben. Jag var ingen
vän av att examinationen skulle
införas, men i dag uppskattar jag
den helhjärtat.
— Advokatexamen har blivit
viktig och den uppfattas också
MA
på rätt sätt.

advokatexamen
Advokatexamen föregås av en
utbildning, som omfattar sex
utbildningsdagar fördelade
på tre terminer. Den fjärde
terminen avlägger deltagarna
examen.
Examinationen är muntlig
och äger rum inför examinatorer och censorer. Advokat
etiska frågor står i fokus för
examinationen.
Examination hålls för närva-

rande fyra till fem gånger per
termin.
Den som underkänns i examinationen kan överklaga till
Advokatsamfundets utbildningsnämnd. I genomsnitt
underkänns 8–10 procent av
examinanderna.
Varje advokat är skyldig
att bekosta utbildning och
examination för sina anställda
biträdande jurister.
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Nyheter

Prövningstillstånd
för alla mål i överrätt?
Domstolarna ska enligt regeringen
avgöra alla mål snabbt och kompe
tent. För att nå ditt vill utredaren
Kathrin Flossing bland annat införa
ett generellt krav på prövningstill
stånd i hovrätt och kammarrätt.
Prövningstillstånd är ett av flera
förslag i betänkandet som regering
ens utredare, hovrättspresidenten
Kathrin Flossing, lade fram i slutet
av juni. För att öka möjligheterna att
avgöra mål snabbt med bibehållen

kvalitet föreslår också Flossing nya
krav på en mer formaliserad tidspla
nering vid handläggningen av alla mål
i domstol. Hon vill dessutom öppna
för mer flexibla regler om tingsrät
tens sammansättning i tvistemål. I
utredningen finns också förslag på
hur domstolarna kan se över sina ar
betsmetoder för att öka effektiviteten.
Mål och medel – särskilda åtgärder
för vissa måltyper i domstol (SOU
2010:44)

Brottmålsprocessen ska ses över
Regeringen beslutade i juni om en

utredning för att se över vad som kan
göras för att skapa ett mer effektivt
brottmålsförfarande, med bibehållen
kvalitet i dömandet. Utredaren ska
bland annat överväga hur ansvarsför
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delningen mellan åklagare och dom
stol kan förbättras, och om åklagare i
ökad utsträckning ska kunna lagföra
personer på egen hand. I uppdraget
ingår också att se hur stödet till måls
äganden kan förbättras. Dir. 2010:78

Flossing blir ny riksdagsdirektör
Talman Per Westerberg och gruppledarna i riksdagen
föreslår att Kathrin Flossing väljs till ny riksdagsdirektör.
Kathrin Flossing är hovrättspresident i Göta hovrätt
och har tidigare bland annat varit kammarrättspresident
i Sundsvall, expeditions- och rättschef på Miljödepartementet och Kulturdepartementet. Kathrin Flossing har
också varit departementsråd och enhetschef på Justitiedepartementet, ordförande i Kriminalvårdsnämnden
och Integritetsskyddsrådet vid FRA, vice ordförande i
Finansinspektionen, ledamot i EBM:s insynsråd och Klarspråksnämnden och haft ett antal utredningsuppdrag.
Hon är också medlem av det kvinnliga juristnätverket
Hilda.
Beslutet om att utse Flossing fattas formellt av riksdagen under hösten 2010.

Ingemar Persson nytt justitieråd
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Ingemar Persson
till justitieråd. Ingemar Persson var lektor i civilrätt vid
juridiska institutionen vid Uppsala universitet 1985–1991.
År 1992 förordnades han till hovrättsassessor i Svea
hovrätt. Samma år började han som rättssakkunnig i
Justitiedepartementet.
Han utnämndes till rådman 1996 och tjänstgjorde därefter vid bland annat Uppsala tingsrätt till 2007. Sedan
dess har han varit hovrättsråd tillika vice ordförande på
avdelning i Svea hovrätt. Ingemar Persson tillträder sin
tjänst som justitieråd den 1 september 2010.
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Världen
Frankrike bröt
mot EG-direktiv
EU-domstolen har slagit fast
att Frankrike bröt mot ett EGdirektiv genom att ta ut lägre
moms på advokattjänster än
för andra tjänster.
Enligt fransk lag tillämpas
sedan 1991 en lägre momssats
på 5,50 procent för tjänster
som staten helt eller delvis
ersätter advokaterna och
juristerna för inom det franska
rättshjälpssystemet. Syftet är,
enligt Frankrike, att underlätta
möjligheten till domstolsprövning för dem som har det
sämst ställt ekonomiskt.
Enligt EG-direktivet 2006/112/
EG är det tillåtet att tillämpa
en lägre momssats på tjänster
av social karaktär, om de organ
som tillhandahåller tjänsterna
både är av social karaktär och
är engagerade i hjälparbete
eller socialt trygghetsarbete. I
sin dom kommer EU-domstolen
fram till att de advokater och
jurister som målet gäller inte
uppfyller det kravet.
EU-domstolens dom
den 17 juni i mål C 492-08

”Sverige borde respektera
FN:s ståndpunkt”
Sverige och andra Europeiska stater bryter mot de
mänskliga rättigheterna
när man tvångsavvisarflyktingar till Irak mot UNHCR:s
rekommendationer. Det
fastslog Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter under sommaren.
Kritiken kom i ett skarpt formu
lerat uttalande i mitten av juni,
och fokuserade på att Sverige
och tre andra länder tvångsav
visade irakier till Bagdad den 9
juni, sedan de hade fått avslag
på sina asylansökningar. Avvis

ningarna visade, enligt män
niskorättskommissarie Thomas
Hammarberg, att Sverige och de
andra länderna inte respekterar
klara riktlinjer och råd från FN:s
flyktingkommissariat UNHCR.
UNHCR hade tidigare konsta
terat att säkerheten inte kan ga
ranteras för flyktingar som sänds
tillbaka till vissa delar av Irak,
och rekommenderat världens
regeringar att ge dessa flyktingar
skydd.
Thomas Hammarberg
konstaterade i sitt uttalande att
EU-länderna faktiskt begår brott

mot de mänskliga rättigheterna
genom att tvinga människor
tillbaka till länder där de riskerar
att behandlas illa eller skickas
vidare till osäkra länder.
Han beklagade också att
europeiska regeringar inte
respekterar UNHCR:s stadga och
FN:s flyktingkonvention, och
underströk att regeringarna bör
följa UNHCR:s råd. Att underlåta
det sätter människoliv på spel
och riskerar att underminera det
internationella skyddssystemet
för flyktingar, skrev Hammar
berg.
UB

Riktlinjer för
utlokalisering
CCBE, Rådet för advokatorganisationerna i EU, antog i slutet
av juni riktlinjer för juridisk
utlokalisering. Riktlinjerna
tar upp olika frågor som bör
beaktas när en advokatbyrå
planerar att utlokalisera delar
av verksamheten för att utlokaliseringen ska vara förenlig
med advokatetiska regler och
kärnvärden.

Läs mer
Riktlinjerna finns på
www.advokatsamfundet.se/
outsourcing (inloggning krävs).

Obligatoriskt dödsstraff för
mord är inte förenligt med Kenyas författning. Det fastslog
Kenyas högsta domstol, Appellationsdomstolen.
Ordföranden i International Bar Association’s Human
Rights Institute, Martin Šolc,
välkomnar domen, men säger
i ett pressmeddelande att
det bästa varit att Kenya helt
avskaffat dödsstraffet.
12

Mohammad Mostafaei företrädde Sakineh Mohammadi Ashatiani som anklagats för otrohet i Iran.

Iransk försvarsadvokat flydde till Norge
Den iranske advokaten
Mohammad Mostafaei har
sökt asyl i Norge efter att
ha lyckats fly från Iran.
Mostafaei är försvarsadvokat och
har företrätt Sakineh Moham
madi Ashatiani, som dömdes
att stenas till döds, anklagad för

otrohet. Advokaten kallades till
förhör i Evinfängelset den 24
juli. Efter förhöret fick han veta
att polisen sökt honom på hans
kontor och i hemmet, för att
gripa honom. Han gick då under
jord och reste till Turkiet och
via UNHCR har han nu sökt asyl
i Norge.

Enligt uppgifter från Amnesty In
ternational ska Mohammad Mo
stafaeis hustru, hennes bror samt
deras far ha gripits redan den 24
juli, troligen för att få Mostafaei
att överlämna sig till polisen. Den
7 augusti, efter Mostafaeis flykt,
släpptes de utan att ha anklagats
för något brott.
Advokaten Nr 6 • 2010
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Kenya underkänner
obligatoriskt dödsstraff

Förmånlig företagsförsäkring
för advokatbyråer.

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

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

Advokaten Nr 6 • 2010
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Forskarresultat visar att samhällstjänst knappast är någon universalmedicin för att minska brottsligheten.

I samhällets tjänst?
Allt fler som begått brott i Sverige får i stället för fängelse arbeta av sitt straff
i form av samhällstjänst eller ungdomstjänst. En bra påföljd, anser både de
dömda och rättsväsendets aktörer. Däremot är det inte säkert att samhällstjänst
fungerar bättre än andra straff för att integrera de dömda i samhället eller för
att minska återfallen, visar forskning från Schweiz.
text Ulrika Brandberg foto nordic photos

S

amhällstjänst, att i stället för fäng
else eller annat straff, få arbeta
oavlönat i en allmännyttig verk
samhet är en vanlig påföljd i många län
der. Först ut var England och Schweiz,
som införde straffet redan 1971. Däref
ter har samhällstjänsten spridit sig över
14

världen, och fanns år 2006 i över 30
stater.
Egentligen vet man ganska lite om
hur samhällstjänst påverkar dem som
får straffet.
– Bilden av samhällstjänst är positiv
från de flesta håll. Man pekar på mins

kad risk för isolering, att den som får
straffet kan behålla sitt arbete, att det
är kostnadseffektivt och att det kanske
bidrar till ökad social integration. Dess
utom är samhällstjänst i linje med den
protestantiska arbetsetiken.
Det sa professor Martin Killias från
universitetet i Zürich, när han presen
terade en studie av hur samhällstjänst
fungerar vid Stockholm Criminology
Symposium.
Killias och hans forskare har i två
stora randomiserade studier följt sam
manlagt 378 personer under elva år.
Deltagarna har fått välja om de vill delta
i studierna, eller dömas enligt gällande
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Nyheter
stockholm
criminology
symposium

I juni hölls det
femte Stockholm Criminology Symposium.
Mer än 600 deltagare från hela
världen samlades i Stockholm
för att diskutera den senaste
kunskapen inom
bland annat
polisarbete, kriminalvård och
nya former av
brottslighet.
Vid symposiet tilldelades
professor David
L. Weisburd The
Stockholm Prize
in Criminology. Weisburd
fick priset för
sin forskning
om ”hot spot
policing”, alltså
hur polisen kan
arbeta effektivare genom att
koncentrera sin
verksamhet på
vissa särskilt
utsatta platser.

4 500 personer dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst 2008.

lag. De som sagt ja till att ingå har sedan
lottats mellan fängelse eller fotboja och
samhällstjänst.
Killias resultat visar att samhälls
tjänst knappast är någon universal
medicin för att minska brottsligheten.
I den studie där man lottade mellan
fängelse och samhällstjänst återföll
en något mindre andel, 53 procent, i
samhällstjänstgruppen än i fängelse
gruppen (59 procent) i brott. För andra

faktorer som använts för att mäta inte
gration i samhället fanns inga tydliga
skillnader.
Bland dem som lottades mellan fot
boja och samhällstjänst syntes inga
direkta skillnader i återfallsfrekvens.
Däremot hade fotbojegruppen bättre
resultat för social integration.
Är samhällstjänst då ett misslyckan
de som påföljd? Frågan går inte att be
svara så enkelt, enligt Killias. Men visst

finns det skäl att välja samhällstjänst
framför andra straff.
– Om rehabilitering är det enda syf
tet med straffet ska man vid samma re
sultat välja det minst ingripande. Men
det finns andra mål, exempelvis att av
skräcka och upprätta offren, påpekade
Killias, som efterlyste mer forskning av
samma typ som han genomfört.
Han bemötte också de invändningar
som ofta kommer mot att experimen
tera med olika straff.
– Får man göra experiment med do
mar? Ja, för en begränsad tid, med ett
begränsat antal deltagare och på en el
ler några platser, sa Killias.
Forskaren Stina Holmberg, enhets
chef vid Brottsförebyggande rådet,
Brå, håller med Killias om att det be
hövs mer studier av hur samhällstjänst
fungerar.
– Kan man hitta en modell för att kon
trollera effekterna så är det viktigt att för
söka göra det. Samtidigt är det oerhört
svårt att randomisera straff, alltså lotta
vilka som ska få det ena eller det andra
straffet. Det känns främmande för det
svenska rättssystemet, säger hon.
Sedan 2007 har möjligheten blivit stör
re att döma unga brottslingar till oav
lönat arbete, i form av ungdomstjänst i
Sverige. Tidigare kunde ungdomstjänst
endast utdömas i kombination med på
följden vård inom socialtjänsten, men
nu finns det som en egen påföljd. Re
formen genomfördes för att få fram ett
påföljdsalternativ till böter för unga
brottslingar som inte har så stort be
hov av vård.
Statistik från det första året med ung
domstjänst visar att införandet inte va
rit problemfritt. En utvärdering från
Stockholms stads socialtjänst- och ar
betsmarknadsförvaltning (baserad på
93 fall från år 2007) visar att så många
som 61 procent av de dömda återfallit
i brott inom ett år. 25 procent anmäl

samhällstjänst och ungdomstjänst
Samhällstjänst infördes i Sverige 1990 i kombination med
skyddstillsyn, och permanent
i kombination med villkorlig
dom år 1999 efter försöksverksamhet. Strafftiden är mellan
40 och 240 timmar, och utgörs
av oavlönat, samhällsnyttigt
arbete på fritiden. En månads
fängelse ska normalt motsvaras av 40 timmars samhällsAdvokaten Nr 6 • 2010

tjänst, men domstolarna har
ofta valt att lägga nivån på 50
timmar i stället. Straffet kan
utdömas för brott med upp till
ett års fängelse i straffskalan.
4 500 personer dömdes till
villkorlig dom med samhällstjänst 2008, en fördubbling
mot försöksåret 1997. Det
vanligaste huvudbrottet är
misshandel.

Ungdomstjänst infördes som
påföljd från 2007. Ungdomstjänst innebär att domstolen
kan döma unga lagöverträdare
(i första hand under 18 år, men
om det finns särskilda skäl
även personer mellan 18 och 21
år) till oavlönat arbete i 20–150
timmar. Kommunerna ansvarar
för att ordna arbete åt dem
som döms. Ungdomstjänst kan

ersätta böter, kortare frihetsberövande och ungdomsvård
(om vårdbehovet inte är så
stort).
Reformen har fått ett väldigt
stort genomslag – år 2008
fick 43 procent av ungdomar i
åldrarna 15–17 år som dömdes
för brott, påföljden ungdomstjänst.
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des för tre eller fler brott. Majoriteten
av de anmälda misstänktes för vålds
brott. Siffrorna motsvarar i stort sett ti
digare statistik för unga som dömts till
vård inom socialtjänsten.
Utvärderingen fick viss medial upp
märksamhet. Stina Holmberg tycker
att studien tyder på att ungdomstjänst
ibland överutnyttjas och utdöms till ung
domar som egentligen behöver vård.
– Det här kanske är ungdomar som
behöver mer än att jobba oavlönat nå
gonstans. Problemet är ju att det är
svårt att hitta adekvata vårdformer till
dessa ungdomar. Men det blir fel när so
cialtjänsten inte tar sitt vårdansvar för
dem som har en tidigare belastning och
grava problem, säger Holmberg.
Just nu arbetar en utredning med
att se över påföljdssystemet för både
unga och vuxna. I regeringsuppdraget
ingår att överväga om samhällstjänst
ska användas mer och om det ska gå att
kombinera med andra insatser.
Stina Holmberg konstaterar att forsk

ÖVERSÄTTNING

ningen ger en viss grund för utredarna
att gå på när det gäller att minska brotts
ligheten och förebygga återfall.
– Man kan säga att man vet ganska väl
vad som inte fungerar. Att fängelse i sig
inte har någon som helst rehabiliteran
de effekt och snarare kan försämra är
allmänt känt. Däremot har forskning
en eller verkligheten haft svårt att hitta
verkligt effektiva påföljder som har sto
ra positiva effekter, säger hon.

”Man vet
ganska väl
vad som inte
fungerar.”

Men att minska återfall är inte det

enda målet med Påföljdsutredningens
arbete. Trenden är snarare att man allt
mer lyfter fram andra syften med straff,
påpekar Stina Holmberg.
– Man lägger mindre vikt vid om på
följderna är effektiva för att minska
återfall eller vilka effekter de har på
människor. I stället handlar en väldigt
stor del av påföljdssystemet, definitivt
för vuxna men också i allt högre grad
för unga, om att det ska finnas en tyd
lig proportionalitet i det straff man får
– den så kallade straffvärdesprincipen,

WEBBPRODUKTION

AFFÄRSSPRÅK

KURSER

UNDERTEXTNING

säger hon, och konstaterar att även
upprättelse av offret har blivit ett allt
viktigare motiv.
Stina Holmberg betonar att avväg
ningen mellan straffets brottsförebyg
gande verkan och andra effekter är en
politisk fråga. Men hon har sin stånd
punkt klar när det gäller unga.
– Jag önskar att man tydligt ska hålla
fast vid att konsekvenserna för de unga
som utsätts för påföljderna ska beak
tas, så att man åtminstone inte inför
något som eventuellt har skadliga ef
fekter. n

Källor
Frivården i Sverige. Brå rapport
2010:10
Ingripanden mot unga lagöverträdare, Prop. 2005/06:165
Kommittédirektiv: En översyn av
påföljdssystemet, Dir. 2009:60
Samhällstjänst – i samhällets
tjänst? Brå rapport 2003:3
Ungdomstjänst i Stockholms stad
– verksamhetsrapport 2008
och uppföljning
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Myndighetstolkning: 0770-45 74 00 (dygnet runt)
Översättning och övriga tjänster: 0774-40 05 50
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sitt brott och offret få upprättelse har
gjort medling till en populär metod i
många länder. Hittills har man inte haft
särskilt mycket vetenskapligt grundad
kunskap om medlingens effekter. Men
nu visar en stor studie från flera länder
att medling kan hjälpa både offer och
förövare att gå vidare i livet.
av fors
kare från England, USA och Austra
lien, och presenterades vid Stockholm
Criminology Symposium av professor
Lawrence W. Sherman från Jerry Lee
Center of Criminology vid University
of Pennsylvania. Forskarna i studien
har gått igenom resultat från totalt över
2 000 fall av medling.
Och resultatet är positivt. Enligt pro
fessor Sherman ger metoden stora
fördelar för de medverkande brotts
offren, bland annat minskar det före
komsten av posttraumatiskt stressyn
drom, framför allt hos kvinnor. På en
samhällelig nivå kan medling därmed
spara stora summor, eftersom många
som drabbas av posttraumatiskt stres
syndrom behöver mycket hjälp.
Studien tyder också på att medling
kan minska återfallsfrekvensen hos
de förövare som medverkar. Det finns
dock stora skillnader i effekt på olika
gärningsmän. Bäst effekt, i form av fär
re återfall i brott, gav medlingen på gär
ningsmän med upprepade brott bakom
sig. Medlingen fungerade också bättre
vid våldsbrott än vid egendomsbrott,
något som går stick i stäv med att med
ling både i Sverige och internationellt
främst används vid egendomsbrott.
Studien har genomförts

Forskarna i studien har gått igenom resultat från totalt över 2000 fall av medling.

Medling kan hjälpa
både offer och förövare
Ett möte mellan brottsoffer och förövare kan hjälpa offret att gå vidare efter
en traumatisk händelse. Forskningen visar dessutom att medlingskonferenser
minskar risken för återfall i brott hos förövaren.

foto: ulf lodin

M

edling vid brott innebär att
brottsoffer och förövare möts
för att, tillsammans med en
opartisk medlare, tala om vad som hänt
och de konsekvenser brottet fått. Meto
den bygger på principen om reparativ
rättvisa, och målet är att gärningsmannen
i möjligaste mån ska gottgöra sin skuld till
offret. Det kan göras via ett avtal om hur
man ska uppträda i framtiden, men även
i form av ekonomisk kompensation, som
man bestämmer om vid mötet.
Advokaten Nr 6 • 2010

3 300
fall med medling inleddes
2003–2007.

Sedan den 1 januari 2008 är Sveri
ges kommuner skyldiga att erbjuda
medling till personer under 21 år som
begått brott. Försök med medling in
leddes dock redan 2003, i Brottsfö
rebyggande rådets, Brås, regi. Under
åren 2003–2007 inleddes medling i
ungefär 3 300 fall. Medling var vanli
gast vid egendomsbrott, som snatteri
och stöld, men genomfördes också vid
bland annat misshandel.
Tanken på att förövaren ska gottgöra

Lawrence W. Sherman konstaterade
vid sin presentation att det fortfarande
finns mycket kvar att undersöka när
det gäller hur medling fungerar. Han
pekade bland annat på att medling inte
alls tycktes fungera för en grupp av gär
ningsmän: personer från Australiens
urbefolkning. Detta visar enligt Sher
man på att det är komplexa sociala
mönster som spelar in vid medling. n

Källor
Medling i går, i dag och i morgon,
Brå, 2008.
Sherman, Lawrence W.; Strang,
Heather: Restorative justice:
the evidence, The Smith Institute, 2007.
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Gästkrönika

gästkrönikör
tomas ramberg

Integritet och rättssäkerhet har
blivit en egen politisk axel
Hur blev den så stor? Jag tänker på debatten om

rättssäkerhet och integritet. Frågor som i det nya seklet har
krupit fram ur den politiska debattens smågränder för att i
stället ta plats mitt på torget. Beror det som många hävdar
på nätet och bloggarnas makt? Det tror inte jag.
Viktigare är att de politiska demarkationslinjerna har
blivit suddigare. Man kan inte längre lita på att höger är
höger och vänster är vänster. Ibland har de bytt plats och
inte sällan är de på samma sida.
Förr visste man var man hade dem. Liberaler och kon
servativa försvarade individens rätt mot staten på sitt sätt.
De såg individen framför allt som en ekonomisk varelse.
Som förtryckt skattebetalare, som trakasserad företagare
eller som rättslös ägare.
Chauffören Folke Pudas satt i tre långa månader i en
egenhändigt ihopspikad låda framför dåvarande riks
dagshuset på Sergels torg och hungerstrejkade. Det var på
1980-talet. Pudas och hans son fick inte längre köra linjetra
fik i Norrbotten. De blev fråntagna sin försörjning men det
fanns ingen instans i Sverige där de kunde få detta prövat.
Åtminstone inte på ett rättssäkert sätt.
Pudas vann så småningom över svenska staten i Europa
domstolen.
De som helst såg mänskliga rättigheter ur den högra eller
18

liberala vinkeln ställde också upp för Torgny Gustafsson.
Gustafsson drev en restaurang på Gotland. Han ville varken
vara med i arbetsgivarorganisationen eller ha kollektiv
avtal för sina anställda. Hotell- och restaurangfacket drog
så småningom igång en blockad mot Gustafssons företag.
Torgny Gustafsson blev en politisk symbol och stod på sig i
det längsta. Men sålde till sist restaurangen.
Om detta bullrades det kraftigt från höger.
Folk på vänsterkanten hade en helt annan dagordning.
Deras engagemang för mänskliga rättigheter i Sverige
gällde i stället människor som snickaren Torsten Leander.
Leander förlorade sitt jobb på marinmuseet i Karlskrona
för att han i yngre år hade sålt Vietnambulletinen och
varit maoist. Säpo hade i sin akt om snickaren noggrant
antecknat att Leanders bil stått parkerad utanför Folket i
Bild Kulturfronts årsmöte.
Om detta fick Leander inget veta. Han fick ingen förkla

ring till att han fick sparken, förstod bara att Säpo på något
sätt låg bakom. Också Torsten Leander gick till Europa
domstolen. Visserligen såg vänstern oftast Europadomsto
len som ett verktyg för den svenska välfärdsstatens fiender
men Leander och hans tjurskalliga ombud Dennis Töllborg
valde ändå att ta rättslig strid. Svenska statens representant
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slirade på sanningen, för att uttrycka saken försiktigt, och
Leander förlorade. Det tog många år innan Leander fick
upprättelse.
Under lång tid var det inte så många fler än de drabbade
själva, det organiserade vänsterfolket, som slogs mot grova
integritetskränkningar som politisk telefonavlyssning och
åsiktsregistrering. Från högerhåll betraktades hemliga poli
sens jakt på radikaler ofta som legitim och berättigad.
Och så där har det hållit på. Vänster och höger har suttit i
var sina skyttegravar.
Men plötsligt hände något nytt. Något som stökade

till det invanda mönstret, skrev om pjäsen och bytte gamla
roller mot nya.
Första gången det syntes var efter 11 september 2001. När
några svenskar av somaliskt ursprung fick sina tillgångar
frysta utan möjlighet till rättslig prövning så möttes på nå
got sätt Folke Pudas och Torsten Leander i samma låda. Att
fråntas sin egendom utan att kunna försvara sig upprörde
de liberalt sinnade. Att förföljas för att man misstänktes för
antiamerikanska aktiviteter upprörde vänstern.
Senare kom FRA-debatten. Där förenades avlyssningsoch registreringsluttrade marxister med statsfientliga
nyliberaler och antisocialister.
Till och med klasskampen var plötsligt mindre förut
sägbar. När vår tids Torgny Gustafsson, Sofia Appelgren
i Göteborg, ville slippa kollektivavtal i sin salladsbar och
möttes av fackets blockadförsök, då tycktes moderaterna
stå på fackets sida.
Vi fick Säkerhetstjänstkommissionen, som med överty
gande dokumentation visade hur svenska säkerhetsorgan
i decennier övervakat och ibland trakasserat många tusen
Advokaten Nr 6 • 2010

”Samtidigt som det numera är många som vill
trängas i Pudas gamla låda har den byggts om
och blivit rymligare. Nyliberaler och ärke
konservativa delar den med både socialister
och gammelmarxister.”
oskyldiga svenskar. Den nya rollistan gick igen också när re
geringen skickade två män till tortyr i Egypten. I en av det
nya seklets främsta journalistiska prestationer avslöjades
de stötande omständigheterna. Och i debatten som följde
hände det på nytt. Terrängen mellan de gamla ideologiska
skyttegravarna var full av överlöpare.
Integritet och rättssäkerhet har blivit en egen politisk
axel, på tvärs med höger–vänsteraxeln.
Det ultimata uttrycket för detta är Piratpartiet. Ur
sprungligen ett gäng nyliberaler som värderar integritet
och personlig frihet så högt att de, när denna frihet kol
liderar med den privata äganderätten, väljer att skrota
äganderätten och blir nätkommunister.
Så samtidigt som det numera är många som vill trängas
i Pudas gamla låda har den byggts om och blivit rymligare.
Nyliberaler och ärkekonservativa delar den med både
socialister och gammelmarxister.
Och den verkar för övrigt behöva stå kvar utanför riks
dagshuset ett tag till.
Tomas Ramberg är journalist och mottagare
av Advokatsamfundet journalistpris 2010
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Rätt och
religion
I dag är ungefär 1,2 miljoner invånare i Sverige födda i andra länder. En stor del av
dessa människor kommer från samhällen med helt andra rättstraditioner, ibland
religiöst färgade. Många är dessutom personligen djupt troende, och vill manifestera
sin religion på ett annat sätt än vi i Sverige är vana vid.
Mötet mellan kulturerna är inte alltid okomplicerat och lämnar spår på flera sätt
i samhället. Även rättsväsendet ställs nu inför nya frågeställningar, inte minst
på familjerättens område.
text ulrika brandberg och tom knutson foto ulf lodin

R

eligiösa symbolfrågar väcker star
ka känslor i hela Europa, särskilt
om de har koppling till islam. I
april röstade det belgiska parla
mentet igenom ett förbud mot nikab och bur
ka, dräkter som vissa muslimska kvinnor bär,
och som täcker ansiktet. I Sverige diskuteras
också på högsta politiska nivå i vilka samman
hang det är acceptabelt att bära huvudduk el
ler heltäckande kläder. I debatten ställs reli
gionsfrihet mot jämställdhet och behovet att
hjälpa kvinnor att befria sig från förlegade pa
triarkala strukturer.
Också i svenska domstolar har den mus
limska huvudduken debatterats, när Migra
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tionsöverdomstolen i maj gav en kristen egyp
tisk man rätt att byta offentligt biträde. Det
första biträdet, biträdande jurist vid en advo
katbyrå, var troende muslim och bar huvud
duk. Den asylsökande mannen uppgav att
han saknade förtroende för biträdet av just
det skälet, eftersom han själv sade sig ha flytt
från förföljelse av muslimer i hemlandet. ”Han
får anses ha uppgett sådana asylskäl att hans
upplevelse av situationen är förståelig”, skrev
domstolen i beslutet. Diskriminering på grund
av religion, tyckte däremot biträdets arbetsgi
vare.
Migrationsöverdomstolens beslut är ett ex
empel på de krockar som kan uppstå när olika

uppfattningar om religionens betydelse möts.
Huvudduken eller den heltäckande dräkten
tycks ha blivit en viktig symbol – för både före
språkare och motståndare. Men för många in
vandrare i Sverige är det helt andra områden
är klädkoder som engagerar och förbryllar.
Farzaneh Dehdari är jurist, verksam vid
egen juristbyrå, med inriktning på familjerätt.
Hon arbetar också med att utbilda domstols
personal från hela Sverige om islamisk rätt och
internationell privaträtt, som avgör hur rätts
liga frågor ska hanteras när parterna i civilmål
har anknytning till flera länder.
Dehdari får många ärenden som rör skils
mässor och vårdnadsmål där parterna har
Advokaten Nr 6 • 2010

Advokaten Nr 6 • 2010

21

Fokus Rätt och religion

Med invandringen kommer en allt större del av Sveriges befolkning att ha en delvis annan syn på religion och rätt.
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tillämpa, och kunna presentera dessa för rät�
ten. Underlagen tar hon ofta fram med hjälp av
ambassader, men hon sätter också klienterna i
arbete för att få fram material.
– Som ombud är jag angelägen när jag skri
ver en inlaga om att det ska vara vattentätt. Jag
vill hänvisa till artikel 3 i den uzbekiska famil
jelagen, om det är det rätta lagrummet, säger
Farzaneh Dehdari som exempel.
Andra ombud verkar inte tycka att det är vik
tigt att vara noggranna, konstaterar Dehdari.
– Jag hade för något år sedan ett motparts
ombud som hänvisade till att ”det står i Kora
nen”. Det är litegrann som att säga att ”det står
i en svensk lagbok”, säger Farzaneh Dehdari,

som anser att hänvisningar till Koranen som
rättskälla bara är relevanta om man anger ka
pitel och sura.
Kulturen en faktor att räkna med

Att avhandlingar i internationell privaträtt de
batteras i de stora dagstidningarna hör till ovan
ligheterna. Men så blev det när jur. dr Mosa Say
ed i januari i år la fram sin avhandling Islam och
arvsrätt i det mångkulturella Sverige.
Mosa Sayed undersöker den svenska inter
nationella privaträtten utifrån ett mångkul
turellt perspektiv. Huvudsakligen är avhand
lingen beskrivande och rättsdogmatisk, men
Sayed förordar att domstolarna, i internatio
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svårt att förstå och ibland också att acceptera
de svenska rättsreglerna.
– Det handlar främst om brist på kunskap om
svensk lagstiftning och svenska regler. Även
människor som bott här i 25 år och talar bra
svenska blir förvånade över att kvinnor kan an
söka om äktenskapsskillnad, säger Dehdari.
Som ombud i dessa mål har Farzaneh Deh
dari en viktig roll, anser hon. Inte minst gäller
det att sålla bort oväsentligheter i argumenta
tionen och att få klienten att förstå till exem
pel att rätten inte bryr sig om att fadern tycker
illa om moderns nye man vid en vårdnadstvist.
Men hon behöver också vara insatt i de främ
mande rättsordningar som kan bli aktuella att
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nella arvstvister, också ska ta arvlåtarens kul
turella och religiösa tillhörighet i beaktande.
– Kulturella preferenser och personens iden
titet kan vägas in när man bedömer personens
anknytning till respektive land, säger Sayed.
I praktiken skulle det kunna innebära att
domstolen väljer att skifta arvet efter en tro
ende muslim från Egypten (med både svenskt
och egyptiskt medborgarskap) enligt egyptisk
rätt. Enligt Mosa Sayed har det hittills inte före
kommit att svenska domstolar tillämpat såda
na resonemang i just arvstvister, däremot i vis
sa andra fall. I Tyskland har det däremot skett
en utveckling mot att domstolarna tar hänsyn
till kulturen vid lagvalet.
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En av de hårdaste kritikerna mot Mosa Say
en större olikfördelning än den som följer av
eds slutsatser var debattören och journalisten
den islamiska rätten.
Dilsa Demirbag-Sten. Hon kallade Sayeds av
Han fortsätter:
handling ”ett angrepp på de värderingar som
– Om detta är acceptabelt enligt ramen för
ligger till grund för den svenska författning
vår rättsordning – då blir det konstigt att hän
en”.
visa till ordre public. I Sverige har vi friheten
Själv anser Mosa Sayed att mycket av kri
att göra vad vi vill med vår egendom i testa
tiken bygger på missförstånd och rena felak
menten, med undantag för vissa skyddsregler.
tigheter. Han betonar att avhandlingen en
De flesta rättsordningar kan faktiskt rymmas
bart behandlar den
inom ramen för
internationella pri
dessa regler.
vaträtten och alltså ”Jag hade för något år sedan ett
Ulf Bergquist de
bara omfattar per
lar inte Mosa Sayeds
soner med anknyt motpartsombud som hänvisade
uppfattning:
ning till andra län till att ’det står i Koranen’. Det är
– Den svenska
der.
testamentsrätten
litegrann som att säga att ’det
– Folk i allmänhet
gäller lika för man
är inte medvetna om står i en svensk lagbok’.”
och kvinna. Alltså
att svenska domsto
kan en svensk testa
lar redan i dag gör
tor även tilldela sin
bruk av exempelvis islamisk rätt, konstaterar
dotter tre fjärdedelar och sin son en fjärdedel.
Mosa Sayed.
Men enligt den legala muslimska arvsordning
en så är det inte så att dottern kan ärva dubbelt
Strider mot regeringsformen
mot sonen, utan bara sonen som ärver dubbelt
Advokat Ulf Bergquist är specialiserad på in
mot dottern. Det är det som är själva poängen:
ternationell arvsrätt och har varit ledamot av
i den legala muslimska arvsrätten behandlas
EU-kommissionens expertgrupp för interna
män och kvinnor olika. Det gör man inte i den
tionella arvs- och bodelningsfrågor. Han in
svenska testamentsrätten, säger han.
stämmer i mycket av Dilsa Demirbag-Stens
EU planerar regler
kritik mot Mosa Sayeds rättspolitiska reso
Med tilltagande internationell integration och
nemang. Men han har också en rent juridisk
ökad rörlighet i världen kommer den interna
invändning. Svenska domstolar kan enligt
tionella privaträttens lagvalsregler troligen att
Bergquist helt enkelt inte tillämpa vissa av de
få allt större betydelse. Detta har även EU in
islamiska rättsreglerna.
sett. Advokat Ulf Bergquist har varit ledamot
– Regeringsformen stadgar att ingen får
i EU-kommissionens expertgrupp för interna
missgynnas på grund av sitt kön och det skyd
tionella arvs- och bodelningsfrågor som arbe
det gäller lika för utlänningar i riket, säger Ulf
tat med en ny EU-förordning om gemensamma
Bergquist.
IP-rättsregler för arv. Han berättar att huvud
Invändningen lutar sig mot det så kallade
principen i förordningen för lagval kommer
ordre public-förbehållet, som är allmänt ac
att bli hemvistprincipen, alltså, enkelt uttryckt
cepterat i internationell privaträtt. Enligt ordre
var en person bor. Sverige har hittills främst lu
public kan ingen domstol tvingas att tillämpa
tat sig mot medborgarskapsprincipen.
utländska rättsregler om resultatet av tillämp
– Förändringen innebär att svensk arvsrätt i
ningen skulle strida mot grunderna i landets
framtiden ska tillämpas på kvarlåtenskap efter
rättsordning. Att en son per automatik ärver
en egyptisk medborgare bosatt i Sverige, inte
dubbelt så mycket som en dotter strider helt
egyptisk som i dag, säger han, och förutspår att
klart mot principen om könens likställdhet,
det därigenom blir färre situationer där isla
anser Bergquist. Likaså att en bröstarvinge kan
misk rätt aktualiseras i Sverige.
göras arvslös för att han eller hon konverterat
Å andra sidan innehåller EU-förslaget ock
från islam till en annan religion, vilket många
så en lagvalsmöjlighet som innebär att det blir
muslimska länders arvslagar stadgar.
tillåtet för en arvlåtare med egyptiskt medbor
Mosa Sayed tycker att Ulf Bergquists iaktta
garskap att välja egyptisk arvsrätt. Men även
gelse är viktig, men håller inte med om slut
i EU-förslaget finns en ordre public-klausul,
satserna.
som enligt Ulf Bergquist innebär att en svensk
– Nu har vi en ordning där arvlåtaren kan
domstol inte kan tillämpa en regel om olika be
skifta arvet enligt islamisk rätt med hjälp av ett
handling av män och kvinnor.
testamente, säger Sayed, och syftar på att en
Hittills har frågan om ifall islamisk arvsrätt
förälder enligt svensk rätt kan välja att testa
är förenlig med den svenska rättsordningen,
mentera tre fjärdedelar av sin egendom till sin
vad Mosa Sayed vet, inte prövats i domstol. Det
son och en fjärdedel till sin dotter – alltså med
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finns alltså ännu ingen rättspraxis som kan ge
ledning i hur man ska se på förhållandet mel
lan jämställdhet och icke-diskriminering och
en arvlåtares frihet.
Överhuvudtaget tycks tvister om arv inom
den muslimska gruppen i Sverige sällan nå
domstolarna. Mosa Sayed tror att de berörda
personerna som regel löser frågorna själva.
– Det finns inga större studier av hur arvet
skiftas hos muslimer i Sverige. Men min erfa
renhet är att det sällan leder till konflikter vil
ka regler man ska använda. Religiösa familjer
skiftar arvet enligt sina regler, och det har inte
vållat så mycket problem, säger han.
Arvsrätten hör till den dispositiva rätten,
där staten inte lägger sig i så länge människor
är överens. Helt annorlunda är det i fråga om
äktenskap och äktenskapsskillnad. Visserligen
har staten delegerat rätten att viga till ett antal
religiösa samfund, med delvis olika ritualer.
Den som vill gifta sig muslimskt, judiskt eller
kristet har alltså möjlighet att få en religiös vig
sel, som samtidigt blir civilrättsligt giltig. Det
finns dock formkrav som alltid ska uppfyllas.

Zayeds moské, även kallad Stockholms
moské eller Stockholms stora moské,
ligger vid Björns trädgård nära
Medborgarplatsen på Södermalm i
Stockholm.

svårt få skilsmässa godkänd

Betydligt svårare är det med skilsmässor. I
Sverige finns ett antal kvinnor från muslimska
länder som skilt sig, men inte får sin svenska
skilsmässa godkänd i hemländerna. Där anses
kvinnorna fortfarande vara gifta, med följden
att deras före detta män kan belägga dem med
utreseförbud om de återvänder. De kan inte
heller få nya äktenskap accepterade i hemlän
derna.
Bakgrunden till dessa så kallade haltande
äktenskap (äktenskap som finns i ett land men
inte i ett annat) är att kvinnorna har svårt att
få ett religiöst godkännande av skilsmässorna
i Sverige, problem som enligt imamer beror på
resursbrist. De muslimska församlingarna har
helt enkelt inte tillräckligt med imamer för att

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala:
Stockholm:
Västerås:
Göteborg:
Örebro:

018-38 00 56
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021-13 11 06
031-707 09 59
019-33 30 66

Hemsida
www.elt.se
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Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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hinna med dessa ärenden. I medierna efterlys
te man statlig stöd för att avlöna imamer.
Brudpeng eller inte?

En annat familjerättslig tvistefråga som då och
då tas upp i svenska domstolar är den islamis
ka brudpengen, mahr. Mahr är en obligato
risk del av de äktenskapskontrakt som skrivs
i många muslimska länder. I kontraktet skri
ver man in summans storlek, och under vilka
omständigheter kvinnan har rätt till sin brud
peng. Mahr kan vara stor, sex- eller sjusiffriga
belopp är inte ovanliga, och fyller funktionen

”Alla vet att avtal ska hållas.
Men ofta vill män att svensk
rätt ska tillämpas för att
slippa följa avtalet.”
att trygga kvinnans försörjning efter en skils
mässa i en kultur där det är mannens uppgift
att ensam försörja hustru och barn.
Mahr har av svenska domstolar bedömts
som ett ”typfrämmande rättsinstitut” efter
som det saknar motsvarighet i svensk rätt.
Trots detta har svenska domstolar vid några
tillfällen prövat tvister om mahr, när kvinnor
gått till svensk domstol för att få ut sin rätt ef
ter skilsmässa.
Hovrätten över Skåne och Blekinge fastslog
1993 att en man, enligt familjerättsliga regler
för muslimer i Israel, var skyldig att betala den
avtalade brudpengen (RH 1993:116), eftersom
kvinnan var bosatt i Israel. Domstolen tog i sitt
beslut hänsyn till ”värderingar, levnadsförhål
landen och sociala förmåner i det landet”. På
motsvarande sätt – men med motsatt resultat
– beslutade Göteborgs tingsrätt att ett avtal om
mahr, som ingåtts i Norge och där båda parter
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na bodde i Sverige, inte var giltigt. Tingsrätten
ser snarare religionen som något som ska ge
ansåg att det inte är rimligt att tillämpa ett av
nomsyra livet, och inte minst familjelivet. Jur.
tal med avsikt att trygga en kvinnas försörjning
dr Mosa Sayed förklarar varför just familjerät
under helt andra förhållanden i en välfärdsstat
ten så ofta hamnar i centrum när man diskute
som Sverige (Göteborgs tingsrätt, T 5801-05).
rar religiösa minoriteters rättigheter.
Advokat Ann-Cathrine Söderström företräd
– Familjerätten är intimt förbunden med re
de kvinnan i tingsrättsmålet. Söderström be
ligion. För många är ju familjerätten ett sätt
rättar att frågan om brudpenning egentligen
att manifestera sin religion, genom riter kring
inte var den centrala frågan för
exempelvis äktenskap och be
hennes klient. Klienten ville ha
gravningar, säger han.
frågan avgjord för att därefter
Mosa Sayed befarar att grup
lättare kunna få en religiös be
per som känner sig mycket
”Vi ska visa respekt för människors tro, men
kräftelse på sin skilsmässa.
främmande inför den sekulä
– Om hon först hade gått till
ra statens regler kan komma
också tänka på att religionen har sin
en imam hade han plockat fram
att odla sina olikheter på ett
historia och att de religiösa reglerna har
äktenskapskontraktet och in
olyckligt sätt. En mer tillåtan
uppkommit i ett sammanhang.”
lett förhandlingar om kon
de attityd när det gäller exem
traktets tolkning i den förelig
pelvis arv kan vara ett sätt att
gande situationen. Beloppets
undvika det. Men:
storlek hade krympts av olika
– Det får samtidigt inte bli
skäl, bland annat för att hon var den i äktenska
en låt gå-mentalitet. Det finns vissa grundläg
pet som läst en högskoleutbildning och skaffat
gande värden som jag försvarar fullt ut. Det
sig ett bra arbete, försörjt maken och inte fött
blir tydligt exempelvis i fråga om barns rät
barn. Därför valde hon att stämma vid Göte
tigheter och skilsmässor. Det kan strida mot
borgs tingsrätt. Efter tingsrättens dom fanns
uppfattningar som finns i samhället, men vi
inga ekonomiska oklarheter och hon kunde gå
måste ju enas för att samhället ska fungera,
till imamen och få sin skilsmässa godkänd, för
säger han.
klarar Ann-Cathrine Söderström.
Den sekulära modellen allt viktigare
Enligt Söderström var det mycket viktigt för
Även Ulf Bergquist och Farzaneh Dehdari vill
hennes klient att bli skild enligt islamisk sed.
slå vakt om grunderna i den sekulära staten.
– Hon kände sig inte skild enbart med stöd
Att öppna för olika regler för religiösa minori
av en svensk skilsmässa, säger Ann-Cathrine
teter kan få olyckliga följder.
Söderström.
– Alla i Sverige ska vara lika inför lagen. Prin
Juristen Farzaneh Dehdari förutspår att det
cipen om allas likhet inför lagen bryter prin
kommer att bli betydligt fler tvister om mahr
cipen om religionsfrihet om de krockar med
framöver.
det mångkulturella sverige
varandra, säger Ulf Bergquist, som också be
– Vi har nu andra och tredje generationens
farar att det skulle kunna innebära en försva
invandrare som gifter sig i moskén med äkten
Vid slutet av 2009 var ungefär 14 progad ställning för muslimska kvinnor bosatta i
skapskontrakt enligt sina hemländers lag och
cent av Sveriges befolkning, drygt 1,2
miljoner människor, födda utanför SveSverige.
mahr i kontrakten. Vad händer om de skiljer
rige. Statistiska centralbyrån beräknar
Farzaneh Dehdari tror snarast att den se
sig? Det är en fråga vi borde fundera på. Jag
att andelen år 2060 kommer att vara
kulära samhällsmodellen blir allt viktigare ju
önskar att HD kunde göra en bedömning här,
över 18 procent. De flesta invandrarna
större den kulturella mångfalden blir i sam
säger hon.
kommer från europeiska länder, men
hället.
Dehdari tycker själv att frågan om mahr är
ungefär 300 000 är födda i Asien och
– Titta på länder där religionen kväver folk!
ganska enkel juridisk. Det handlar ju om ett av
100 000 i Afrika. Stora invandrarländer
De skriker ju efter sekularism, påpekar hon.
tal som ingåtts.
från dessa kontinenter är Irak, Iran och
Libanon, liksom Somalia, alla länder med
Gränsen mellan religionsfrihet och sekulär
– Alla vet att avtal ska hållas. Men ofta vill
en betydande muslimsk befolkning.
lag är i själva verket inte alls svår att upprätt
män att svensk rätt ska tillämpas för att slippa
Ungefär 600 000 personer, 6 procent
hålla, om man ser på religionen i ett vidare per
följa avtalet, säger hon.
av befolkningen, i Sverige är utländspektiv, hävdar Farzaneh Dehdari.
Det svenska rättssystemet – liksom de flesta
ska medborgare (till detta kommer de
– Vi ska visa respekt för människors tro, men
västeuropeiska staters – bygger på en sekulär
invånare med dubbla medborgarskap,
också
tänka på att religionen har sin historia
samhällssyn. Religion är accepterat i samhäl
i Sverige och ett annat land). Bland de
och att de religiösa reglerna har uppkommit i
let, men man anser inte att den har med sam
utländska medborgarna är irakier den
nästa största gruppen. Källa: SCB
ett sammanhang, säger hon och pekar på hur
hällets styrelseskick och lagar att göra. Tro,
Fotnot: I Sverige förs ingen statistik
de muslimska arvsreglerna till exempel var en
liksom frånvaro av tro, är en privatsak för var
över människors religiösa tillhörighet.
avsevärd förbättring för kvinnorna när de kom
och en.
Det är alltså omöjligt att säga hur många
till.
Med invandringen kommer dock en allt stör
kristna, judar, muslimer och så vidare
– Men dessa arvsregler fungerar inte i ett
re del av Sveriges befolkning att ha en delvis
det finns i landet. Siffrorna ovan är bara
samhälle där också kvinnor är familjeförsör
annan syn på religion och rätt. En fundamen
avsedda att illustrera hur Sverige blivit
allt mer mångkulturellt.
jare! n
talistisk muslim, likaväl som en ortodox jude,
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folken som en liten minoritet. Regeln kan ut
tryckas som att ”din konungs rätt är också din
rätt”. Det innebär att vi är underställda de reg
ler som finns i samhället, och har att följa dem.
Om det är så att reglerna krockar försöker vi
alltid hitta ett sätt att kombinera – att ha både
hängslen och livrem, berättar Isak Nachman.
är alltså viktigt för
en troende jude, och man accepterar fullt ut
den svenska lagen. Men i vissa rättsliga frågor
krävs också beslut av särskilda judiska dom
stolar, bet din-domstolar. En bet din består av
judiska rabbiner. I Sverige sammankallas den
när det behövs. Ofta får man då kalla in lär
de från andra länder för att domstolen ska bli
komplett. En viktig uppgift för bet din-domsto
len är att bevittna och godkänna att männis
kor konverterar till judendomen. Dessutom
genomför domstolen judiska skilsmässor.
– Vid en skilsmässa vill ofta de som gift sig ju
diskt också skiljas judiskt, förklarar Isak Nach
man.
De judiska skilsmässoreglerna ställer gan
ska höga krav för att en skilsmässa ska bevil
jas. I praktiken har det dock, enligt Isak Nach
man, inte hänt under de 30 år som man hållit
ortodoxa judiska domstolar i Sverige att dom
stolen nekat ett par skilsmässa när de redan
genomgått en svensk skilsmässa. Däremot kan
man inte hålla bet din-domstolar särskilt ofta,
och det händer att par får vänta ett år på ett
godkännande av skilsmässan. Under den tiden
kan makarna inte gifta om sig judiskt.

Att följa landets lag

Isak Nachman är ortodox rabbin i Stockholms judiska församling.

”Vi måste lära oss leva
med varandras olikheter”
Den judiska lagen har sitt eget svar på varje juridisk fråga. Efter att
i årtusenden ha levt som en minoritet bland andra folk med andra
rättssystem har troende judar hittat sätt att kombinera sin rätts
uppfattning med andras.

J

udendomen skiljer sig från kristendomen
så till vida att det är väldigt mycket regler
som inskränker vardagslivet. Det är inte
bara en övertygelse om att man kan bli
frälst i nästa liv. Det är en lite annan approach,
kan man säga, säger Isak Nachman, ortodox
rabbin i Stockholms judiska församling.
Han får ganska ofta frågor från församlings
medlemmar om hur de ska hantera den judis
ka lagens krav i den svenska vardagen. Det kan
Advokaten Nr 6 • 2010

vara besvärligt. Den judiska vilodagen till ex
empel, börjar vid solnedgången på fredagen.
En jude som följer sabbatsreglerna kan där
med i princip inte arbeta fredag eftermiddag
på vintern i Sverige.
finns det ett juridiskt, ju
diskt svar. Men vi har också en annan regel, som
vi tycker är mycket, mycket viktig, eftersom vi
historiskt sett varit utspridda bland de andra

– För varje fråga

Enligt Isak Nachman blir det i praktiken
ytterst sällan några direkta krockar mellan
svensk rätt och judisk på det familjerätts
liga området. Svårare är det att hantera den
svenska djurskyddslagen, som förbjuder slakt
av djur som inte bedövats. För att köttet ska
bli koscher, tillåtet att äta för en jude som hål
ler på kostreglerna, måste djurets strupe skä
ras av innan man bedövar. Svenska judar är
därför hänvisade till importerat koscherkött,
som är betydligt dyrare att köpa. Isak Nach
man tycker att det finns anledning att tänka
över förbudet mot koscherslakt och den mus
limska motsvarigheten halalslakt. Han jämför
med jakt, som ibland kan innebära en nog så
plågsam död för djuren. Nachman säger att
han respekterar den svenska traditionen att
jaga, men önskar samma respekt för sin tra
dition.
– Det svenska samhället ser inte lika ut idag
som för 30–40 år sedan. Det finns många re
ligioner och kulturer, och vi måste lära oss att
leva med varandras olikheter för att det ska bli
ett multikulturellt samhälle. Jag tror att de fles
ta människor förstår det, säger han.n
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Tron och rätten
trogna följeslagare
Tanken på att rätten ska stå fri från tron är grundläggande i de
västerländska demokratierna. I många länder, både demokratier
och diktaturer, är det i stället en självklarhet att religiösa regler
spelar roll för rättsordningen.

U

ngefär en sjättedel av jordens befolk
ning, över en miljard människor, lever
i länder där rättsordningen helt eller
delvis bygger på islamisk rätt, sharia. Många av
dem är diktaturer, där det förekommer allvar
liga kränkningar av mänskliga rättigheter, inte
sällan med religiösa förtecken.
Ordet sharia för hos många tankarna till
avhuggna händer och stening av kvinnor
anklagade för äktenskapsbrott. I själva verket
är det i dag ganska få länder som tillämpar sha
ria i strafflagen. Det är i stället inom familjerät
ten som den islamiska rätten har störst sprid
ning, förutom i rena trosfrågor, som regler om
bön, fasta och pilgrimsfärder.
Genom historien har den kristna kyrkan
på samma sätt haft stort inflytande över rät�
ten i de kristna länderna. Den kanoniska rät�
ten utgjorde under medeltiden en grund för
stora delar av rättssystemet i många av det
kristna Europas länder. Än i dag krävs att ett
äktenskap annulleras enligt kanonisk rätt för
att den katolska kyrkan ska erkänna att äkten
skapet är upplöst, vilket gjort kyrkorätten till
ett arbetsområde för advokater och jurister i
katolska länder.

Anskaffning av bevisning
i dispositiva tvistemål

Familjerättens betydelse för olika religiösa
grupper erkänns officiellt i flera mångkultu
rella länder. I Israel hanteras exempelvis de
lar av familjerätten av religiösa domstolar, och
olika lagar gäller för de olika religiösa grupper
na. Totalt finns 14 olika rättsordningar: den ju
diska, den muslimska, tio olika kristna, den
drusiska och Ba’hai. Domarna vid de religiösa
domstolarna är alla statligt anställda.
verkar vid si
dan om de allmänna domstolarna. Det händer
att domstolsutslag krockar med varandra. Po
lygami är exempelvis tillåtet enligt den mus
limska familjerätten, men förbjudet i den isra
eliska strafflagen. Shariadomstolen kan alltså

De religiösa domstolarna

sharia
Ordet sharia betyder ordagrant väg,
och betecknar en rättstradition i den
muslimska världen. Sharia är inte någon
enhetlig eller kodifierad lagstiftning, utan
en rättskultur som utvecklats i en rad
riktningar och är under ständig diskussion om omtolkning allt sedan 600-talet.

Fler titlar hittar du på

nj.se

godkänna ett äktenskapsavtal, som åklagare
sedan är skyldig att väcka åtal för. I praktiken
är det förmodligen mest om någon känner sig
missgynnad av månggiftet som man informe
rar åklagaren eller polisen.
Det religiösa inflytandet över domstolarna
är inte okontroversiellt. Den största oppositio
nen finns dock bland sekulära judar, som inte
vill inordnas under den mosaiska lagen. Kopp
lingen mellan religion och familjerätt gör ju att
alla medborgare måste räknas in i någon av de
erkända religiösa grupperna, oavsett om han el
ler hon är djupt troende eller övertygad ateist.
De olika rättsordningarna i Israel är en
rest från mandatet Palestina, som styrdes av
britterna efter att det osmanska riket erövrats
och splittrats 1917. Även i andra länder, ex
empelvis Kenya och Libanon, tillämpar man
olika familjerättsregler för de olika religiösa
grupperna, liksom i Indien, där de allmänna
domstolarna förutsätts tillämpa olika familje
rättsliga regler beroende på vilken konfession
parterna tillhör.
Att rätten fyller en viktig symbolisk funktion
för att markera ett folks religiösa tillhörighet –

Avtal kräver exacta
översättningar

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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eller moderna sekulära status – märks också
av att olika regimer varit snabba att byta ut ti
digare rättssystem när de kommit till makten. I
Turkiet ersattes den religiöst inspirerade lagen
1926 av något som närmast var en kopia av de
schweiziska civil- och obligationslagarna, som
en del i arbetet för att uppnå en sekulär stat.
Det omvända inträffade i Afghanistan när ta
libanerna tog makten och införde sharia som
grundlag.
Efter talibanregeringens fall antogs en ny
konstitution för Afghanistan. Islam fick där en
starkare ställning än i tidigare grundlagar i lan
det. Enligt artikel 3 får ingen lag i landet stå
i motsättning till islam. Domstolarna ska, om
annat inte framgår av grundlagen eller andra
statliga lagar, tillämpa islamisk rätt, och lan
dets högsta domstol har till uppgift att gran
ska lagarnas förenlighet med de religiösa käl
lorna. Även i Irak, Egypten, Iran och Pakistan

kan, enligt en rapport från United States Com
mission on International Religious Freedom,
domstolarna ogiltigförklara lagar för att dessa
strider mot islam.
Även i Västeuropa, där den sekulära staten
och tankarna om att skilja religionen från stats
makten först växte fram, har det börjat höjas
röster för att ge olika grupper större möjlighet
att leva enligt sina religiösa regler. I februari
2008 höll den engelske ärkebiskopen dr Ro
wan Williams en mycket uppmärksammad
föreläsning om islam i England. Williams dis
kuterade i sitt tal det nya mångkulturella sam
hället och hur sekularismen kan skapa en
känsla av främlingskap hos stora grupper av
människor med annan samhällssyn än majori
tetens. Människor har, och måste ha, fler iden
titeter än att bara vara innehavare av rättighe
ter i en sekulär stat, framhöll ärkebiskopen.

En möjlighet för samhället att öka lojaliteten
med staten som helhet kan vara att ge grupper
rätt att självständigt besluta om delar av rät�
ten, som äktenskap, finansiella regler och tvis
telösning, sa Williams. Han betonade starkt att
detta förutsätter att individer fritt kan välja vil
ken grupp de vill tillhöra, och varnade för ris
ken för att konservativa element inom islam
använder familjerätten för att begränsa kvin
nors frihet och rättigheter.
Rowan Williams föreläsning fick mycket

medial uppmärksamhet och kritik i Storbri
tannien, och mer blev det när landets högste
domare Lord Chief Justice Lord Phillips några
månader senare sade sig stödja shariadomsto
lar i landet, förutsatt att de följer engelsk lag.
Phillips utgångspunkt var att personer som
i går avtal själva har rätt att bestämma vilka
regler som ska tillämpas för att lösa en tvist.

Jo, vi snabbavvecklar faktiskt
riktigt stora företag också
Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att vända sig
till en samarbetspartner med ﬁnansiell styrka och gedigen kunskap.
Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals bolag och i samband med
det framgångsrikt hanterat många större affärer.
Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att kontakta oss när
det gäller snabbavveckling av bolag.
» Lagerbolag (Startplattan)
» Snabbavveckling (Slutplattan)
» Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

Förvånad?
BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX 12086 402 41 GÖTEBORG TEL 031-704 10 50 FAX 031-14 84 10
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De upprörda känslorna och talet om att en
lag ska gälla för alla i landet till trots: i Storbri
tannien finns redan domstolar som avgör mål
enligt islamisk rätt. Muslim Arbitration Tribu
nal är formellt en skiljedomstol, och kan bara
ta upp mål där parterna är överens om att väl
ja detta forum. När domstolen väl tagit upp ett
mål är dock beslutet bindande.
Muslim Arbitration Tribunal tar bland
annat upp mål om äktenskapsskillnad, arv,
tvångsäktenskap och olika typer av tvister.
Brottmål faller egentligen utanför domstolens
jurisdiktion. Trots det arbetar man, när par
terna är överens om det, för att uppnå förso
ning i mål av våld inom familjen. Och beslu
ten kan påverka den straffrättsliga processen.
Domstolen har nämligen möjlighet att vända
sig med sitt beslut till åklagarmyndigheten,
som har möjlighet att ompröva åtalet. n

De religiösa domstolarna verkar vid sidan om de allmänna domstolarna.

Advokatsamfundets
kurser hösten 2010
Med reservation för ändringar.
Anmälan sker via Advokatsamfundets
hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information:
kursinfo@advokatsamfundet.se
eller 08-459 03 00.
Kursplats är Stockholm om inget
annat anges.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat
ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år.
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.
Se även – kostnadsfria kurser hösten 2010

Advokatsamfundet erbjuder under hösten 2010 en fortsättning på programmet med kostnadsfria kurser och seminarier. Programmet vänder sig till advokater och biträdande
jurister på advokatbyrå. Advokatsamfundets kostnadsfria
kurser - se www.advokatsamfundet.se under Utbildning
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September
17 september Att sälja advokattjänster (frukostseminarium)
17 september Malmö EMR – en modernare rättegång Brottmål
(halvdag, förmiddag)
21 september Krishantering på advokatbyrå (frukostseminarium)
22 september Introduktion till EU-rätten för praktiker
23-24 september Lönsamt ledarskap
28 september Göteborg Aktiebolagslagen och EU:s bolagsrätt
Oktober
6-8 oktober Förhandlingsteknik för humanjurister
8 oktober Malmö Arbeta effektivare med Word och Outlook 2007
14 oktober Medicinska frågor och nyheter inom personskaderätten
15 oktober Göteborg Writing Modern Legal English
19 oktober Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
29 oktober Drafting Contracts in English
November
10-11 november Skiljeförfarande i praktiken
12 november Aktuell bodelningsrätt
18 november Arbetsrätt och ansvarsfrågor
19 november EU:s statsstödsregler – en uppdatering
30 november-7 december Fördjupning inom Brottmålsprocessen
December
2-3 december Förhandlings- och försäljningsteknik för mindre advokatbyråer
9 december Uppdraget som målsägandebiträde
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Svensk familjerätt
också kulturbunden
I diskussionen rätt och religion beskrivs ofta främmande rättssystem
som starkt kulturbundna och religiöst grundade, medan vår egen
lagstiftning framstår som neutral och rationell. Men också vår rätt är
kulturellt färgad, menar docenten Anna Singer, som tycker att det nu är
dags att vi diskuterar vilka värden som är grundläggande i vår kultur.

I

nför riksdagsvalet 2006
skrev ordföranden i Sve
riges muslimska förbund,
Mahmoud Aldebe, ett öppet
brev till de politiska partierna.
Enligt Aldebe är det svenska
samhället färgat av ”en pietis
tisk, individualiserad religi
ons förståelse” av religi
onsfrihet. För svenska
muslimer, skriver Al
debe, är det snarare
religionens kollektiva
yttringar som är centrala.
Religionsfriheten kräver
därför bland annat anpass
ningar av de familjerättsliga
reglerna i form av särlagstift
ning för muslimer, rätt till le
dighet för att delta i fredagsbön
och dispens från förbudet mot
slakt av djur utan bedövning.
Aldebe kalla
des av sina egna partikamrater i Center
partiet för islamist och extremist. Även
Aldebes egen organisation tog avstånd
från brevet, liksom flera andra mus
limska organisationer. Starkast var kriti
ken just mot kravet på egen familjerätts
lagstiftning, ett krav som Aldebe ganska
snabbt tog tillbaka. Ändå visar brevet och
diskussionen som följde att familjerätt kan
vara politiskt sprängstoff.
– Familjerätten är på många sätt central
för alla som vill skapa ett samhälle med viss
inriktning. Och det gäller både religiösa
och förstås sekulära.
Brevet väckte debatt.
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Det säger Anna Singer, docent i civilrätt vid
Uppsala universitet.
– För svenskt vidkommande skulle jag väl
också säga att familjerätten använts i politiska
syften, för att uppnå det jämlika, sekulära sam
hället, sammanfattar hon.
Anna Singer ger ett exempel på hur familje
rätten använts i Sverige:
– Den allra tydligaste värderingen tycker jag
är makarnas jämställdhet. Att det är två själv
ständiga individer med lika mycket bestäm
manderätt. Det är väl en värdering som präglar
också bedömningen vid en äktenskapsskill
nad. Utgångspunkten för den svenska lagen är
ju att man ska klara sig själv efter skilsmässan.
Man har inget ansvar för andra än barnen.
Synen på barn är ett annat område där famil

jerätten använts för att påverka.
– Det är en värdering som förändrats un
der de senaste decennierna, att man ser barn
som självständiga med egna rättigheter i myck
et högre grad än i många andra länder, säger
Anna Singer.
En av familjerättens funktioner är, enligt
Anna Singer, att vara handlingsdirigerande för
medborgarna, alltså att påverka medborgar
nas beteende. Samtidigt speglar rättssystemet
också det samhälle man lever i. I ett välfärds
samhälle som Sverige kan individen i många
situationer klara sig själv, med statens hjälp. I
många andra länder är det helt annorlunda.
– När det är en svag stat blir familjen det
skyddsnät man har. Om man inte har pengar
måste man vända sig till sin släkt, och då får
den ju en annan betydelse än i Sverige, säger
Singer, och konstaterar att exempelvis arvs
reglerna i många länder är utformade utifrån
en sådan kontext där det manliga familjeöver
huvudet ska försörja en större grupp.
Anna Singer konstaterar att det svenska fa

miljerättsliga systemet och IP-rätten i stort sett
fungerar bra i det mångkulturella samhället, i
så måtto att det sällan blir några rent rättsliga
krockar. Däremot uppstår det konflikter för en
skilda individer med en annan syn på familje
Advokaten Nr 6 • 2010

Fokus Rätt och religion
Finansmarknadens regelsamlingar
• Bank & Försäkring 2010/2011
• Börs 2010/2011
• Värdepapper 2010/2011

Offentlig upphandling 2010/2011
Skattevolymen 2010:2
rätten och religionen. De
krockarna är i sig så vikti ”Familjerätten är på många
ga att vi måste börja titta
sätt central för alla som vill
på våra egna värderingar
i det svenska samhället, skapa ett samhälle med viss
anser Anna Singer.
inriktning. Och det gäller
– Jag tror att vi behöver
ta en sådan diskussion, både religiösa och förstås
inte minst i förhållande sekulära.”
till EU. Vad har vi för vär
den som är så grundläg
gande att vi sätter dem först, framför religions
friheten, säger Singer.
På ett område har Sverige tagit bestämd
ställning, nämligen inom ramen för EU:s arbe
te med gemensamma IP-regler vid skilsmäs
sor. Sverige har bestämt sagt ifrån att man inte
tänker rucka på den absoluta rätten till skils
mässa genom att tillämpa utländska familje
rättsregler. Bra, tycker Anna Singer.
– Men jag tror att vi behöver göra mer. n
Källor
Aldebe, Mahmoud: Det glömda minoriteten, öppet brev till alla
svenska politiska partier som deltar i årets val, 2006
Bergquist, Ulf: Därför tillåter inte svensk lag vissa delar av islamsk arvsrätt, Newsmill, 11 februari 2010
Demirbag-Sten, Dilsa: Rättsförakt I mångkulturens namn, SvD
Brännpunkt, 3 februari 2010
Doughty, Steve: Sharia law SHOULD be used in Britain, says UK’s
top judge, Mail Online, 4 juli 2008
Eriksson, Thord: ”Vi behöver samhällets stöd”, Dagens Nyheter,
6 februari 2007
Eriksson, Thord: Svårt få muslimsk skilsmässa, Dagens Nyheter,
4 februari 2007
Gönder, Eli: Islam i Israel, DN, 10 oktober 2007
Lau, Martin: Legal Reconstruction and Islamic Law in Afghanistan, i red. P. Bearman; W. Heinrichs; B. G. Weiss: The Law
Applied. Contextualizing the Islamic Shari’a, New York, 2008
Sayed, Mosa: Islam och arvsrätt I det mångkulturella Sverige.
En internationellt privaträttslig och jämförande studie, Iustus
bokförlag, 2010
Singer, Anna: Familjerätten – en kulturyttring, i red. A Singer; M.
Jänterä-Jareborg; A: Schlytter: Familj religion rätt, Iustus 2010
Williams, Rowan: Islam in English law, föreläsning i Lambeth
Palace, 7 februari 2008
Webbplatser:
Israels utrikesdepartement, www.mfa.gov.il
Muslim Arbitration Tribunals, www.matribunal.com
Advokaten Nr 6 • 2010

Nyutkommet!

Alla titlarna ingår i Far Komplett

Effektivisera ditt
arbete!
Med våra digitala verktyg
Far Komplett och HR-guiden
får du all information
direkt i din dator.

Uppdateras
löpande

Läs mer på www.farforlag.se

Information och beställning
Tel. 08 402 75 00
order@farforlag.se
www.farforlag.se

33

Debatt

Konkursförvaltares ovilja att lämna ut
handlingar till borgenärer väcker kritik
Allt för ofta fördröjs eller omöjliggörs utredningar om betalnings
ansvar av konkursförvaltare, som inte vill medverka till att borgenärerna får
del av handlingar i konkursen. I samband med att revisionsplikten nu upphör
för flertalet aktiebolag kan problematiken komma att bli ännu större.
Det skriver Linda Ljunggren, chefsjurist för Intrum Justitia Sverige.

I

ntrum Justitia Sverige AB:s juristav
delning är i dag den största inom
CMS-branschen. Avdelningens ju
rister arbetar med inriktning mot och
specialisering inom främst process
rätt och fordringsrätt. Vi företräder
ett stort antal borgenärer som bland
anant har oprioriterade fordringar på
konkursdrabbade aktiebolag. Vi har
bland annat i uppdrag att för borgenä
rernas räkning, i egenskap av rådgiva
re och ombud utan provisionsintres
sen, utreda om ställföreträdare och
styrelseledamöter i aktiebolaget har
ett personligt betalningsansvar enligt
25 kapitlet aktiebolagslagen för hela
eller delar av borgenärens fordringar
på aktiebolaget. För ofta fördröjs eller
omöjliggörs utredningarna om betal
ningsansvar av konkursförvaltare som
inte vill medverka till att borgenärer
na får del av handlingar i konkursen. I
samband med att revisionsplikten nu
upphör för flertalet aktiebolag befaras
problematiken bli ännu större för bor
genärskollektivet.
Reglerna i 25 kapitlet aktiebo

lagslagen har tillkommit främst i syfte
att skydda borgenärernas intressen.
Av praxis på området framgår dock
att en borgenär som gör gällande ställ
företrädaransvar i princip har hela
bevisbördan för detta. Detta innebär
att utfåendet av bokföringshandlingar
avseende det konkursdrabbade aktie
bolaget i princip blir direkt avgörande
för borgenärernas möjligheter att dels
utreda om och dels styrka att ställfö
reträdaransvar föreligger.
I 7 kapitlet konkurslagen har
förvaltaren ålagts att dels i förvaltar
berättelsen ange vid vilken tidpunkt
34

skyldighet att upprätta en kontrollba
lansräkning kan antas ha inträtt och
dels på begäran lämna upplysningar
om boet och dess förvaltning till
rätten, borgenärer, granskningsmän
med flera. Av doktrinuttalanden i
Palmérs/Savins Konkurslagen följer
att förvaltaren bör låta en borgenär
som avser att föra rättslig talan mot till
exempel konkursgäldenärens styrelse
ta del av gäldenärens räkenskapsin
formation i den utsträckning detta är
relevant för borgenärens talan.
Kammarrätten i Göteborg med
delade i dom år 2000 att Tillsyns
myndigheten i konkurser, TSM, var
skyldig att låta en borgenär med avsikt
att inge en stämningsansökan med
åberopande av ställföreträdaransvar
ta del av bokföringshandlingar. Det
är inte ovanligt att konkursförvaltare,
självklart mot ersättning, på uppdrag
av TSM omhändertar arkivering av
räkenskapsmaterial efter avslutad
konkurs. Även då förvaltare inte
agerar under samma lagar som TSM
bör dock deras skyldighet att lämna
ut handlingar vara desamma som för
TSM i nämnda avseende.
Attunda tingsrätt beslutade år
2008 att editionsförelägga en kon
kursförvaltare att visa konkursbo
lagets huvudbok för ett visst räken
skapsår. Konkursen var avslutad när
editionsföreläggandet lades fram.
Efter förvaltarens bestridande beslu
tade tingsrätten att förvaltaren var
skyldig att möjliggöra för borgenären
att få del av kopior av huvudboken.
Sammanfattningsvis är det min
uppfattning att borgenärer måste ha
faktisk möjlighet att använda sig av de

möjligheter till betalning som lagstif
taren genom aktiebolagslagens regler
har beslutat att borgenärskollektivet
ska ha. Av ovan framgår att gällande
rätt, praxis och doktrin stöder den
uppfattningen. Konkursförvaltares
obstruerande och i allt för många fall
vägran att utge handlingar, enligt min
uppfattning helt utan lagstöd, gör det
omöjligt att tillvarata borgenärskol
lektivets intressen i dessa frågor. Ett
kollektiv som konkursförvaltare i
övriga delar av sitt förvaltaruppdrag
påstår sig vilja företräda och vars
intressen staten har utsett dem att
bevaka. Är det rimligt att förvaltare,
tillika advokater, därmed kan förhin
dra en borgenärs rätt till betalning för
fordringar mot aktiebolag där styrel
sen agerat försumligt och i strid med
gällande rätt? Är detta ett agerande
som Advokatsamfundet stödjer? Jag
kan slutligen inte låta bli att undra
för vems skull konkursförvaltare inte
vill utge handlingar. Förvaltarnas
uppdrag att bistå med både faststäl
lande av kontrollbalanspunkten och
utgivande av bokföringsmaterial
bör innebära att konkursförvaltare
rimligen måste bistå med att inom
skälig tid från begäran utge kopior av
specificerade och för ändamålet re
levanta handlingar till borgenärerna.
Jag menar att konkursförvaltare, som
på uppdrag av staten har att förvalta
material och tillvarata främst borge
närers intressen, rimligen måste bistå
dessa med handlingar och i vart fall
alltid mot en skälig ersättning. n

Linda Ljunggren, chefsjurist
på Intrum Justitia Sverige AB
Advokaten Nr 6 • 2010

Debatt
RePlIK

Det saknas skyldighet
att lämna ut handlingar
Det saknas lagstöd för att en konkursförvaltare ska ha skyldighet att
lämna ut handlingar till borgenärer, utöver bilagor till förvaltarberättelsen,
konstaterar advokaterna Bengt Ivarsson och Christer Wahlgren i en replik.

K

onkursförvaltaren ska i kon
kurssituationen företräda
borgenärskollektivet och på
ett kostnadseffektivt sätt avveckla
boet. Därtill har konkursförvaltaren
ett antal åtaganden enligt särskilda
stadganden i konkurslagen. Eftersom
konkursförvaltningen, med undantag
för lönegarantihanteringen, inte utgör
myndighetsutövning är inte offentlig
hets- och sekretesslagen tillämplig på
de handlingar som finns i konkursför
valtarens akt. Däremot är bland annat
Vägledande regler om god advokatsed
tillämpliga.
I aktiebolagslagen finns ett antal

bestämmelser som ger borgenärer
och andra möjlighet att väcka talan
mot bolagets företrädare. Dessa regler
gäller även när ett bolag inte är försatt
i konkurs och reglerna utvidgas inte
när en konkurssituation uppstått. Det
är därför rimligt att samma regler gäl
ler avseende utomståendes möjlighe
ter att få del av ett bolags bokföring,
oavsett om bolaget är försatt i konkurs
eller inte.
Regler om utfående av skriftliga

handlingar, edition, vid ett inlett
rättsligt förfarande finns i 38 kapitlet
rättegångsbalken. Dessa gäller även
gentemot en konkursförvaltare. I det
åberopade målet från Attunda tings
rätt var det dessa regler som tillämpa
des. En tingsfiskal fann att huvudbo
ken skulle utges. Med tillämpning av
EMR-reglerna om prövningstillstånd
avslog hovrätten begäran om pröv
ningstillstånd.
De framställningar från borgenärer
som sker till konkursförvaltaren för
att få del av gäldenärens bokföring är
ofta helt opreciserade. Man vill ”se på
bokföringen” för att själv ta ställning
till om det finns anledning att väcka
talan mot gäldenärens företrädare.
Detta oavsett vad konkursförvalta
ren i förvaltarberättelsen uttalat om
punkterna 3 och 4 i 7 kapitlet 15 §
konkurslagen. Framställningarna har
oftast inte heller koppling till någon
pågående process.
Av Palmérs/Savins kommentar till
7 kapitlet 15 § konkurslagen framgår
att konkursförvaltaren inte har någon
skyldighet att lämna ut själva den
handling som efterfrågas, även om

framställan skulle vara av den karak
tären att någon enskild handling kan
identifieras. Däremot kan förvaltaren
utifrån den allmänna upplysnings
skyldigheten ha anledning att lämna
upplysningar till en borgenär som
efterfrågar dessa. Omfattningen av
den upplysningsskyldigheten måste
dock vägas mot den kostnad det kan
föranleda för utdelningsberättigade
borgenärer.
Sammanfattningsvis saknas lag

stöd för att en konkursförvaltare ska
ha skyldighet att utge handlingar till
olika borgenärer, utöver vad som bifo
gas som bilagor till förvaltarberättel
sen. Inom ramen för denna replik sak
nas utrymme att diskutera huruvida
ett allt för generöst tillhandahållande
av gäldenärens handlingar kan strida
mot vägledande regler om god advo
katsed och måhända även föranleda
skadeståndskyldighet för förvaltaren
gentemot gäldenärens ställföreträ
dare. n
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Debatt

Lögnen som ingrediens
i den goda rättskulturen
Mikael Mellqvist, lagman för Gotlands tingsrätt, tillbakavisar uppgift i
ledaren i Advokaten nr 5/2010 om vad han ska sagt angående inställelse till
huvudförhandling.

I

Advokaten nr 5/2010 sägs i ledaren
bland annat att ”lagmannen i Got
lands tingsrätt på allvar hävdar att
det inte är nödvändigt med muntlig
inställelse till huvudförhandling och
att advokater som insisterar på detta
inte ska få ersättning”.

Jag har aldrig sagt, skrivit eller
ens tänkt något sådant eller något som
kan liknas vid det som påstås.

För övrigt har jag svårt att förstå vad
som menas med det ledarskribenten
har hittat på att jag har sagt/skrivit.
”Muntlig inställelse” – vad är det? Och
vad är det man ska ”insistera på” för
att inte få ersättning? Rena rappakal
jan har lögnaktigt lagts i min mun.
I en ledare som handlar om bety
delsen av en god rättskultur är det
aningen olyckligt, för att uttrycka
sig milt, att på detta sätt använda sig

av ett uppdiktat exempel på mindre
god, eller dålig, rättskultur. Det fanns
när ledaren skrevs tyvärr tillräckligt
många sanna exempel att tillgå.
Numera finns det ytterligare ett, dess
utom ett flagrant sådant, nämligen
ledaren i Advokaten nr 5 för 2010! n

Mikael Mellqvist, lagman
i Gotlands tingsrätt

Replik

Har lagmannen varit på studiebesök
i en kinesisk folkdomstol?

M

ot bakgrund av att Svea hov
rätt vid flera tillfällen tvingats
ingripa på grund av formella
fel vid handläggningen av mål i lag
mannens domstol på Gotland är lag
mannens språkbruk inte förvånande.
Vad angår påstådda lögner från min
sida nöjer jag mig med att citera några
av lagmannens uttalanden i skrifter
och PM distribuerade bland annat till
advokater:
”Min idé om att som huvudregel
alltid hålla telefonförhör i stället för
att kalla målsäganden och vittnen till
rättssalen eller något videobås har
svårt att få fäste. Jag har hittills aldrig
hört något sakligt argument för att
telefonförhör skulle vara underlägset
övriga alternativ. Men någon gång
ska väl vara den första. Lagmannen i
Norrtälje tingsrätt, K-G Ekeberg som
var utredaren bakom EMR-reformen
hävdar att jag gör våld på tankarna
bakom reformen med min idé. På det
ta har jag ansvaret; att det är mycket
möjligt att jag gör, men att det då är
synd att dessa tankar inte fick något
avtryck i lagtexten (det är ju den, inte
tankarna bakom den som ska till
lämpas). Hovrätten lär också grymta,
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men det är deras, inte tingsrättens,
problem. Mina domarkollegor på
tingsrätten är långt ifrån entusiastiska
över mina idéer.”
”Om man skulle luta sig mot sakskäl
finns det alltså inte någon anledning
att tillämpa den formella huvudre
geln om inställelse som en praktisk
huvudregel. Generellt sett är alltså
inställelse via video eller telefon alltid
(minst) lika lämpligt som inställelse i
rättssalen, om man fokuserar på möj
ligheterna till en god bevisvärdering.”
”Innebörden av det nu sagda är att
det generellt sett aldrig är olämpligt
med video- eller telefonförhör. Det
innebär i sin tur att ett praktiskt och
processekonomiskt synsätt kan, och
bör, få ett avgörande genomslag för
vilka inställelsesätt som väljs i varje
enskilt fall. Generellt sett innebär det
att telefonförhör bör väljas i största
möjliga utsträckning när en person
ska delta enbart i förhörssyfte. När
processdeltagaren har (även) någon
annan roll, till exempel åklagare,
försvarare eller målsägandebiträden,
talar praktiska skäl regelmässigt för
inställelse i rättssalen.”
”Varför ska försvarare/målsägan

debiträde inställa sig när klienten
närvarar via videolänk?
Ska biträdet vara hos oss i salen
eller hos klienten på fastlandet? Det
är frågan. Vi har haft några fall när bi
trädet har sällat sig till klienten i något
bås på fastlandet.
Utan att bedriva några juridiska
efterforskningar anser jag spontant
att försvararen/biträdet själv får välja
var han eller hon vill befinna sig.
Men – och det är väl det som är avgö
rande – vederbörande biträde får inte
ersättning för att han/hon reser och
tillbringar tid på fastlandet bara för att
klienten är kallad att inställa sig där.
Möjligtvis är detta ett självklart svar –
men frågan kan ändå diskuteras.”
De citat som ovan återgivits antyder
att lagmannen besjälas av en rätts
kultur som avsevärt skiljer sig från
vad som är gängse i västerländska
domstolar. Har han möjligen varit på
studiebesök i någon kinesisk folkdom
stol? n

Anne Ramberg, Advokatsamfundets
generalsekreterare
Advokaten Nr 6 • 2010
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Touring
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www.bmw.se

När du älskar
att köra

GLÄDJE ÄR RÄDD OM
FAMILJEJUVELERNA.
Säkerhetsfilosofin i nya BMW 5-serie Touring utgår från den som sitter bakom ratten. Det gör livet
tryggare för alla i bilen. Samtliga system, designlösningar och funktioner – från knappar och reglage
med perfekt avvägt motstånd till optimal viktfördelning mellan fram- och bakaxel – är gjorda för att
toppa körförmågan. Det ger en bil med snabbare reaktionsförmåga, direkt körkänsla och bättre grepp
vid undanmanövrar. De kraftfulla motorerna – som drar från låga 0,51 liter per mil – gör omkörningarna
säkrare. Även när bilen är fullastad. Välkommen in på en provtur.

NYA BMW 5-SERIE TOURING MED AKTIV SÄKERHET.
SVERIGEPREMIÄR 18 SEPTEMBER.
BMW EfficientDynamics
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Mer kraft. Mindre förbrukning.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 5-serie Touring. Effekt 184-306 hk. Pris från 367.900 kr.
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 5,1 l/100 km. Koldioxidvärde från 135 g/km. Miljöklass: EU5.
Företagsleasing från 2.420 kr/mån. Leasingavgiften är exklusive moms och beräknad på gällande avtalsrabatt, 25%
särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader. Finansiering via BMW Financial Services. Köper du din
BMW på avtalet med Advokatsamfundet reduceras priset. Finansiering via BMW Financial Services.
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Aktuellt

Månadens advokat Katarina Hallin

”Mest stimulerande är att
se människor växa i arbetet”
Vårda och utveckla era nätverk
och skynda långsamt, ni hinner!
De råden ger månadens advokat Katarina Hallin kvinnliga
jurister som vill göra karriär.
Hur trivs du i din nya roll som vd
på Rosengrens advokatbyrå i Göteborg?
– Alldeles utmärkt! Det är en stor och
stimulerande utmaning. Jag tog över in
ternt i januari och formellt i mars. I bör
jan har det varit mycket att sätta sig in i.
Jag delar min tid mellan vd-arbete och
advokatarbete. Det känns otroligt vik
tigt att kunna behålla vissa klientkon
takter.
Vad är mest stimulerande med att
vara vd på en advokatbyrå?
Advokaten Nr 6 • 2010

– Det är flera saker, främst att se
människor växa och kunna fokusera
på sådant som kan driva byrån fram
åt. Att arbeta gemensamt med övriga
för att ta fram mål som vi ska arbeta
mot, under året och på längre sikt. Att
ha tydliga mål är viktigt. Likaså att få
alla engagerade och olika grupper på
byrån att fungera tillsammans på bäs
ta sätt.
Vilka frågor intresserar dig mest
som vd?
– Att marknadsföra byrån är en stor
utmaning. Att lyfta fram våra special
områden och göra Rosengrens mer väl
känt. Jag arbetar även med frågor som
hur vi ska vara till största nytta för våra
klienter och vad vi kan göra för att få by
rån att fungera ännu bättre.

”Jag gillar att
få människor
att utvecklas.”

Vad kan du bidra med?
– Jag gillar att få människor att utveck
las. Jag tar in synpunkter och intryck
från skilda håll för att sedan kunna om
sätta dem i lösningar för olika situatio
ner. Jag vill engagera alla på byrån.
Varför finns det så få kvinnor i
ledande befattningar på advokatbyråerna?
– Detta är en traditionellt manlig
värld som sakta är på väg att förändras,
tidigare har det funnits få kvinnliga del
ägare. På Rosengrens är vi nu tre kvinn
liga delägare av totalt 12. Det kommer
in många tjejer på juristutbildningarna
och notarietjänstgöring, vilket påskyn
dar den alltför långsamma processen
mot fler kvinnliga delägare och MP/vd.
Hur får du livspusslet att gå ihop?
– Visst är det svårt ibland. Men mina
barn är äldre nu, 12 och 14 år, vilket gör
allt lite lättare. Arbetet är även ganska
flexibelt, mycket kan göras hemifrån på
kvällarna. Delar man på allt hemma så
är det inte svårare för en kvinna än för
en man.
Hur ser du på värdet av nätverk
för kvinnliga jurister som Advokatsamfundets Hilda?
– Jag tycker att kvinnliga nätverk är
bra, man känner igen frågorna – och
svaren. Det är alltid värdefullt att kunna
bolla med andra. Samtidigt tror jag att
det är jätteviktigt att vara aktiv i blanda
de nätverk. Om jag ska ge kvinnliga ju
rister som vill göra karriär något råd får
det bli att skynda långsamt. Låt det ta
sin tid när barnen är små, man hinner
ända arbeta i många år och göra karri
är om man så önskar. Se till att ni har
väl fungerande, privata och professio
nell nätverk, och en man att dela ansva
ret med.
Vad är bäst och sämst med att
vara advokat?
– Bäst är att man har varierande ar
betsuppgifter och möter ständiga ut
maningar, vilket alltid är roligt och
stimulerande för någon som jag som
tycker om att hitta lösningar på pro
blem. Sämst är tidspressen i vissa ären
den, samtidigt som man efter sådana
ärenden får positiv energi.
Vad tycker du om att göra när du
är ledig?
– Då är jag med familjen eller är ute
och joggar. Jag gillar också att resa, så
väl till storstäder som till mer exotiska
länder.
PER JOHANSSON
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Sommarmingel lockade
många till Djurgården
Det blev en strålande kväll när
Advokat i framtiden bjöd in till
sommarcocktail i Advokatsamfundets hus på Laboratorie
gatan i Stockholm.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

Den 10 juni ordnade Advokat i framti
den sommarcocktail hos Advokatsam
fundet. Omkring 160 unga advokater
och biträdande jurister hade samlats
för att träffa andra kolleger, samtala
och kanske nätverka.
– kvällssolen
lyste över Advokatsamfundets hus, och
många passade på att stå ute och se ut
över Djurgårdsbrunnsviken. Inomhus
trängdes minst lika många i Tryggers
bibliotek, i nedre och övre hallen och
i matsalen.
Advokatsamfundets generalsekrete
rare Anne Ramberg och medlemmar
na av rådet för Advokat i framtiden
fanns på plats och tog tillfället i akt att
tala med de unga advokater och jurister
som hade mött upp.
MA

Vädret var gynnsamt

Suzanne Wennberg är välkänd
professor emerita i straffrätt och
före detta dekanus vid Stockholms
universitets juridiska fakultet. Men
det är nog få som känner till att hon
dessutom är en skicklig karikatyrtecknare.
I boken Porträtt från universitetsvärlden har Suzanne Wennberg
samlat teckningar av ett antal
färgstarka karaktärer bland de kolleger hon har mött under sina år
på universitetet. Det har blivit 22
karikatyrer, som förutom att vara
lättigenkännliga också träffsäkert
återger drag i de avporträtterades
personligheter.
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Karikatyrer från
universitetsvärlden
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Aktivitet präglade ledarskapsprogram
Under våren har 15 advokater
deltagit i den första omgången
av Advokatsamfundets ledarskapsprogram. Målet är att
stärka deltagarna i deras ledarroll och hjälpa dem att utvecklas
som ledare.
Programmet riktar sig till nyblivna che
fer och teamledare, i första hand på
mindre och medelstora advokatbyrå
er.
Deltagarna i programmet har träffats
i Stockholm vid tre utbildningstillfällen.
Mellan utbildningstillfällena har delta
garna fått litteratur att läsa och reflek
tionsuppgifter att arbeta med. De har
också fått delta i samtal i ”peer groups”
för att följa upp kurstillfällena.
Hela ledarskapsprogrammet avsluta
des med middag och diplomutdelning
på Advokatsamfundets kansli.
Innehållet i programmet har utfor
mats av ledarskapskonsulterna Yvonne
Thunell och Mona Odhnoff Sundström i
dialog med Advokatsamfundet. Ledar
skapsprogrammet är inte utformat för
att ha ett advokatspecifikt perspektiv.
Men diskussionerna under program
met har handlat mycket om deltagar
nas erfarenheter från advokatverksam
heten.
Kursdeltagarna har varit mycket ak
tiva och bidragit aktivt med egna erfa
renheter och tankar om vad det goda
ledarskapet borde vara. Att deltagarna
träffas flera gånger under en längre tid
bidrar till att skapa förtroende och öp

Swedish Legal
System

penhet i gruppen som inte hinner ut
vecklas på en endagskurs.
Advokat Annika Andebark i Ham
menhög är entusiastisk över ledar
skapsprogrammet:
– Det har verkligen fått mig att växa
och våga, säger hon. Tack vare pro
grammet kommer jag att våga anställa
biträdande jurister redan efter årsskif
tet.
Annika rekommenderar program
met till andra advokater, inte minst på
mindre advokatbyråer, som ett sätt att
förmå mindre byråer att våga anställa.
– Jag hade lösa idéer förut om hur
jag skulle utveckla verksamheten, men
ingen erfarenhet av ledarskap och chef
skap, säger hon. Programmet har varit

Stephen Covey:
De 7 goda
vanorna
Tommy Lilja:
Personligt
ledarskap

en nödvändig förutsättning för att jag
skulle våga ta nästa steg.
Teambuilding och delegering var vik

tiga teman som diskuterades i ledar
skapsprogrammet.
Advokat Anna Sundberg i Stock
holm, delägare i White & Case, tycker
att programmet är den bästa kurs hon
har gått. Speciellt intressanta är grupp
arbetena, där varje grupp får arbeta
med en agenda vid minst två möten
mellan varje kurstillfälle.
— Det leder till otroligt intressanta
diskussioner och man får löpande verk
lighetsrelaterade och konkreta exem
pel på olika problem som uppstår för
oss alla, säger hon.

YAS bjuder in till temadag
Fler titlar hittar du på

nj.se

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.
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lästips om
ledarskap

Föreningen Young Arbitrators Stockholm (YAS) bjuder
för tredje gången in till sin
”YAS Arbitration Day” den 14
oktober.
YAS Arbitration Day vänder
sig till advokater och biträdande jurister som ägnar sig
åt skiljeförfaranden. Årets
temadag tar upp olika ämnen
inom området internationella
skiljeförfaranden. De medverkande vid seminarier och
paneldiskussioner är advokater från Sverige, Tyskland,
Frankrike och Storbritannien

med praktisk erfarenhet inom
området.
Arrangemanget äger rum i
Mannheimer Swartlings lokaler
i Stockholm.
YAS Arbitration Day är kostnadsfri, men antalet deltagare
är begränsat.

Så anmäler du dig
Ansökan om deltagande
skickas till Johannes Lundblad, e-post: johannes.lundblad@gda.se, senast den 15
september.
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tiden som generalsekreterare i Sveriges ad
vokatsamfund 1979–1987 återgick Bengt till
att aktivt verka som advokat i Advokatfirman
Landahl & Bauer, Stockholm, 1988–1990 samt
i Baker & McKenzie Advokatbyrå, Stockholm,
1991–1998.
med stort engage
mang. Han hade en rad yrkesrelaterade upp
drag. Redan under studietiden var han aktiv
som ledamot av studentkårens studieråd och
nordisk sekreterare i Sveriges Förenade Stu
dentkårer. Han var också ledamot av Besvärs
nämnden för rättshjälpen 1973–1975, liksom
ledamot av Brottsförebyggande rådets arbets
grupp för behandling av frågor rörande advo
katväsendet 1978–1979. Han gav föreläsningar
såväl internationellt som nationellt, bland an
nat i miljörätt vid Stockholms universitets na
turgeografiska institution. Han deltog likaså
livligt i olika yrkesrelaterade debatter och för
fattade en rad artiklar i dagspress och yrkes
tidskrifter.
Bengt var sekreterare i Emil Heijnes Stiftel
se för rättsvetenskaplig forskning 1979–1990;
suppleant i stiftelsens styrelse 1979–1986, or
dinarie ledamot av styrelsen 1987–1996 (vice
ordförande 1991–1992 samt ordförande 1993–
1996). Han var likaså ledamot av styrelsen för
Justitierådet Edvard Cassels Stiftelse 1979–
1996.
Bengt mottog välförtjänt flera högt ansedda
hedersbetygelser. 1973 blev han utnämnd till
riddare av Vasaorden och 1995 blev han juris
hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Bengt var en person

Som generalsekreterare var Bengt myck

Bengt Bergendal till minne
mycket uppskattade
generalsekreterare under åren 1979–1987 ad
vokaten Bengt Bergendal har avlidit. Bengt
blev ledamot av Sveriges advokatsamfund
1957. Han var under hela sin yrkesverksam
ma tid och även därefter utomordentligt aktiv
inom Advokatsamfundet. Han var sekreterare
i Västra avdelningen av Sveriges advokatsam
fund 1965–1970 och ordförande i avdelningens
styrelse 1975–1977. Han var också suppleant i,
respektive ledamot av Sveriges advokatsam
funds styrelse under åren 1968–1974. Under
sin tid som generalsekreterare var han tillika
redaktör för Tidskrift för Sveriges advokatsam
fund (TSA).

Advokatsamfundets
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Bengt var född 1926 och tog studenten vid
Djursholms samskola 1946. Därefter följde ut
bildning vid Kungl. Sjökrigsskolan under två
år, som ledde till att han 1947 blev värnpliktig
fänrik i marinen.
Bengt avlade jur. kand-examen vid dåva
rande Stockholms högskola 1951. Därefter
följde tingstjänstgöring vid Nyköpings dom
sagas häradsrätt 1951–1954. Under följande tio
år 1954–1964 arbetade Bengt som biträdande
jurist vid D:r Philip Lemans Advokatbyrå, Gö
teborg. Därefter bedrev han egen verksam
het i Advokaterna Bengt Bergendal, och Peter
Wåhlin, Göteborg, 1964–1969 samt i Advokat
firman Glimstedt, Göteborg, 1969–1978. Efter

et respekterad. Han var fast i sina åsikter och
var inte mannen som vände kappan efter vin
den. Han hade stor integritet. Noggrannhet
var kännetecknande i allt han företog sig. Han
var eftertänksam och förhastade sig inte. Plik
ten var för Bengt en viktig ledstjärna.
Bengt gjorde stora insatser för Advokatsam
fundet och dess ledamöter. Under hans tid fi
rade Advokatsamfundet 100-årsjubileum. Det
var ett omfattande evenemang med år av för
beredelser, som under hans ledning avlöpte
med glans.
I samband med förvärvet av Advokatsam
fundets fastighet på Djurgården var Bengt Ber
gendal instrumental. Det är hans förtjänst att
Advokatsamfundet i dag åtnjuter förmånen av
att äga och nyttja det hus som Ernst Trygger lät
uppföra på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.
Vi som har förmånen att arbeta på Advokat
samfundets kansli är Bengt mycket tacksam
ma. För några år sedan, i samband med den
bitvis högljudda diskussionen om controlled
auctions, höjdes några spridda om inte allde
Advokaten Nr 6 • 2010
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les genomtänkta röster som gick ut på att Ad
vokatsamfundet skulle sälja fastigheten. Kans
liet skulle komma närmare sina medlemmar!
Det ogillades mycket skarpt av Bengt. Jag har
stor sympati för den åsikten, särskilt efter att
ha läst Bengts minnesanteckningar från den
tiden. Man kan konstatera att han vid årsskif
tet 1980-1981 gjorde en strålande insats, inte
minst genom att leda styrelsen rätt.
Det var problem med finansiering, bygglov
och räddhågsna styrelseledamöter. Styrelsen
var heller inte enig i sitt beslut att köpa huset.
Farhågor att det skulle vara en dålig investe
ring uttalades från vissa håll med eftertryck. I
ljuset av utvecklingen på fastghetsmarknaden
var Bengt mycket framsynt. En bättre investe
ring får man leta efter.
När beslutet väl var fattat skickades Bengt
till Stockholms auktionsverk för att köpa tillba
ka några av de karaktärsföremål som lämnats
till försäljning av säljaren, dödsboet efter Carl
Trygger, son till Ernst Trygger. Lyckligtvis åter
erövrade han de två magnifika bronskronorna
som hänger i Ernst Tryggers tidigare bibliotek,
tillika generalsekreterarens tjänsterum. Bengt
som annars var mycket korrekt tilllät sig fak
tiskt denna gång att rätt rejält överskrida man
datet från styrelsen. Det var mycket klokt.
hänger på Advokatsam
fundet. Det är ett mycket bra porträtt. Det vi
sar en mycket stilig man med glimt i ögat. Hans
blick är fast men vänlig. Hans kroppsspråk är
stramt men äkta. Hans händer är eleganta. Så
var också hans penna. Han ser ut som en myck
et värdig generalsekreterare. Man blir glad när
man tittar på Bengts porträtt.
Jag kommer alltid att minnas Bengt som en
person med mycket humor. Jag blev alltid sti
mulerad när jag träffade Bengt. Även om jag i
mina yngre dagar i slutet på sjuttiotalet kunde
tycka att han var väl petig med vad han upp
fattade som språkliga imperfektioner. Inga fel
aktiga kommatecken undgick hans blick. Han
var en mästare på att se varje detalj. Jag för
stod inte då att till fullo uppskatta hans exakt
het. Med åren kom jag dock att värdera Bengt
och hans klokskap högt. Han var en synnerli
gen godhetsfull företrädare på posten som ge
neralsekreterare. Han kom alltid med glada
tillrop och vänliga påpekanden. Bengt delade
med sig av sina erfarenheter och han var myck
et lojal, särskilt när det blåste.
Bengt Bergendal efterlämnar hustrun AnneCharlotte och tre söner med familjer.

Bengts porträtt

Anne Ramberg

Fotnot: Tavlan har målats av Bruno Karlsson
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Torsten Lundius till minne
bortgång har en syd
svensk advokatprofil gått ur tiden. Han var
född i Landskrona 1919, studerade juridik i
Lund, satt ting i Luggude häradsrätt i Helsing
borg 1946–48 och återvände därefter till Lund.
Först arbetade han som biträdande jurist på
Borgström & Wickmans ansedda advokatbyrå
och därefter i många år som delägare i advo
katfirman Winblad & Lundius sedermera fram
till 1990 Lundius, Laurin & Ljungholm på Klos
tergatan i Lund.
Advokater präglas i sin gärning av äldre kol
leger. Torsten Lundius upptogs i en sydsvensk
advokatgeneration där bland andra Carl Borg
ström, Hans Ingemansson och Wilhelm Pen
ser tillhörde de seniora förebilderna. De var
alla i advokatrollen inte bara förtroendeingi
vande och kompetenta utan samtidigt karis
matiska personligheter.
I den traditionen fick vår generation en full
lödig representant i Torsten Lundius. Vi var
många som fångades och präglades av hans lys
kraft. Han hade en påtagligt självklar integritet
och ett starkt rättspolitiskt engagemang med en
mycket klar bild av betydelsen av ett fritt advo
katyrke. Kraftfullt argumenterade han för ad
vokatens självklara uppgift att tillvarata den lil
le fattige medborgarens rättsliga intressen. Han
ville, som han själv uttryckte det, värna om de
Pinnebergare Hans Fallada hade beskrivit i sin
roman från Weimarrepublikens Tyskland.

Med Torsten Lundius

Torsten Lundius hade förmågan att synlig
göra och bekräfta oss, som den gången till
hörde den yngre generationen av biträdande
jurister och advokater. Han engagerade sig
för och uppmuntrade unga jurister. Vi var åt
skilliga som redan under studietiden hade lärt
känna honom som en entusiastisk och kunnig
biträdande lärare i processrätt på Juridicum i
Lund. Några av oss mötte honom senare där
som allmänrepresentant i linjenämnden för
juristlinjen 1977–85.

Som advokat var han en generalist. Han
uppträdde med samma professionella engage
mang både som humanjurist, som företrädde
parter i familjemål eller som offentlig försvara
re i brottmål, och som affärsjurist vid förhand
lingsbord och i skiljemål.
I den kollegiala samvaron – inte minst
runt lundaadvokaternas lunchbord på Gam
brinus – delade han villigt med sig av sin outsin
liga arsenal av anekdoter om både namngivna
juristkolleger och anonyma klienter, och möt
te man honom som motpartsombud uppträd
de han alltid lojalt i förhållande till sin klient,
men han kunde också ge uttryck för en omiss
kännlig distans till klienten om denne var opå
verkbar för advokatens råd och uppfattning.
Det var hans sätt att markera skillnaden mellan
en sakförare och en advokat.
Torsten Lundius åtnjöt också i hög grad kol
legernas förtroende. Han var ledamot av sty
relsen för Södra avdelningen av Sveriges advo
katsamfund 1961–1975, i flera år var han dess
sekreterare. Mellan åren 1971–75, det vill säga
under de år den starka staten med lagförslag
hotade den fria advokatkårens framtid, ver
kade han kraftfullt som Södra avdelningens
ordförande. Han var ledamot av Sveriges ad
vokatsamfunds disciplinnämnd 1980–87 och
hade även uppdrag som expert i statliga ut
redningar.
Torsten Lundius var verksam som advokat un
der mer än ett halvt sekel. Nu saknar vi med ve
mod le doyen i den lundensiska advokatkåren.
Torsten Lundius efterlämnar sina tre barn
Marianne, justitieråd och ordförande i Högsta
domstolen, Annika, vice vd i Svenskt Närings
liv och Kristian, advokat.



Ulf Alfredson, Kjell Å Modéer
På Advokatens hemsida finns ytterligare
en text till Torsten Lundius minne. Av
utrymmesskäl kunde den inte publiceras i
tidskriften. www.advokatsamfundet.se
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än 15 procent är en påtaglig minoritet
som kan kallas avvikare. En avvikarpo
sition i en organisation kan få till följd
strukturella effekter:
• Synlighet: avvikaren utsätts för
hårdare granskning och högre presta
tionspress, och blir en symbol för sin
grupp.
• Assimilering: majoriteten testar ste
reotypa roller på avvikaren (för kvinnor
till exempel ”morsa, maskot, sexbomb,
järnlady”) för att hantera ovana situa
tioner; minoriteten spelar ofta med.
• Kontrast: majoritetsgruppen över
driver sina gemensamma drag gentemot
avvikaren och testar grupplojaliteten.
Pia Höök konstaterade att positionen
som avvikare är motsägelsefull. Positio
nen innebär inte bara nackdelar utan
kan innebära fördelar – men man mås
te veta hur man hanterar den.
Längre fram i tiden studerade forsk
ningen frågan hur ledarskap är köns
märkt. Då flyttades fokus från exklude
ring av kvinnor till inkludering av män.
Gerd Lindgren undersökte på 1990-ta
let hur män orienterar sig mot och sö
ker bekräftelse hos andra män – homo
socialitet.
Pia Höök har forskat sedan tidigt 1990-tal.

påpekade att kompetens
ofta betraktas som något objektivt och
självklart, men i praktiken är något
som ”förhandlas fram”. Enligt Charlot
te Holgersson och Sophie Linghag på
verkar homosocialitet hur kompetens
definieras och värderas. Detta kan till
exempel innebära att samma erfaren
het värderas olika för kvinnor och män
vid rekrytering, eller att kvinnors och
mäns potential värderas olika vid be
dömning av unga chefer.
På senare tid har forskningen stude
rat förändringsprocesser för chef- och
ledarskap samt sociala konstruktioner.
På frågan hur biträdande jurister ska
göra för att lyckas och få uppmärksam
het i sina organisationer svarade Pia
Höök att det är bra att ha kunskap om
kulturer, strukturer, och homosocialitet
– då kan man hålla självkänslan intakt.
Hon menade också att det är viktigt
att involvera männen i organisationen.
I fråga om kvinnors karriär i allmänhet
menade Pia Höök att kvinnor är myck
et lojalare mot sina arbetsgivare. Hon
tyckte att man borde se sig om efter
andra platser, om man är på ett ställe
som inte värderar kvinnors kapacitet.

Nedslag i forskningen
om ledarskap och kön
Vid Hildarylunchen den 3 juni
i Stockholm gav Pia Höök en
översikt över forskningen om
ledarskap och kön och hur den
hade utvecklats över tiden.
Pia Höök är doktor i företagsekonomi
och forskare vid avdelningen Genus,
organisation och ledning vid skolan för
industriell teknik och management på
Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare
har hon verkat på Handelshögskolan i
Stockholm, vid Stanford University och
på Volvo. Hon har ägnat sig åt forskning
inom området sedan början av 1990-ta
let. Hennes avhandling från 2001 heter
Stridspiloter i vida kjolar – om ledarut
veckling och jämställdhet.
Under sin föreläsning gjorde Pia
Höök några korta nedslag i forskning
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en om ledarskap och kön. Hon förkla
rade hur forskningen hade gått från att
se på individer till att se på organisa
tioner, fram till att undersöka föränd
ringsprocesser i ledarskap och sociala
konstruktioner.
Den tidiga forskningen inom områ

det fokuserade på hur kvinnor är som
chefer. Den har kritiserats för att den
inte tog med organisationer i bilden.
Senare ställde forskningen frågan var
för kvinnor som chefer är få. Den klas
siska studien är Rosabeth M. Kanters
Men and women of the corporation
från 1977. Där undersöks vilka villkor
kvinnor möter och vad de har gemen
samt. Kanter kommer fram till att det i
sig är ett villkor att vara i minoritet. En
grupp i en organisation som är mindre

MA
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Pia Höök

hildary Månadsmöte juni
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LÄSTIPS

AVHANDLINGAR

WEBBPLATS OM ARVSREGLER

Titel: Advokatetik: en praxisgenomgång
Författare: Claes Peyron
AdvokAtetik
Förlag: Sveriges advokatsamfund
Boken är den första större
sammanställningen av
praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd sedan 1998.
Författaren Claes Peyron har under 25
år varit verksam inom Sveriges advokatsamfund, först som ledamot av Advokatsamfundets styrelse 1982–1992, sedan
som ordförande i disciplinnämnden mellan
1992–2008. Under arbetet med boken har
han gått igenom alla disciplinnämndens
beslut från de år han var ordförande och
valt ut 1  500 beslut som belyser advokat
etiska principer och som han refererar och
kommenterar. Boken innehåller även beslut
som tidigare inte publicerats i tidskriften
Advokaten.

Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten:
en rättsvetenskaplig berättelse, Iustus
Svensk arbetsmarknad har sedan decennier tillbaka präglats av att arbetsmarknadens parter reglerat villkoren på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Här ges
en översikt över kollektivavtalsrätten, den
historiska utvecklingen, internationaliseringen och andra samhällsförändringar
som hotar kollektivavtalet, kollektivavtalssystemets struktur, dess civilrättsliga
karaktär och förhållande till EU-rätten.

EU har lanserat en ny flerspråkig webbplats om arvsregler i 27 europeiska länder.
På webbplatsen kan man hitta svar på
de vanligaste frågorna om arv, till exempel
vilken myndighet som är behörig, vilken
lagstiftning som ska tillämpas, om man
själv kan välja vilket lands lag som ska
följas och hur man upprättar och registrerar ett testamente. Det kommer också att
finnas detaljerade rapporter om arvsrätt
på engelska, franska och tyska. Informationen finns tillgänglig på 22 EU-språk och
kroatiska. Webbplatsen drivs av organisationen Council of the Notariats of the EU i
samarbete med EU-kommissionen.
www.successions-europe.eu/sv/home

en praxisgenomgång
CLaes PeYron

sveriges advokatsamfund
2010

Tidigare praxissamlingar:
1973 utkom Holger Wiklunds klassiska bok
God advokatsed, som refererar disciplinfall
från Sverige och även från övriga Norden,
från tiden fram till 1972.
1988 utkom God advokatsed av Lars
Wenne, en sammanställning som omfattar
disciplinärenden avgjorda och publicerade
i tidskriften Advokaten åren 1970–1987.
Advokatsamfundets praxissamling God
advokatsed (Lars Bentelius, red.) från 1998
innehåller en komplett samling disciplin
ärenden från åren 1987–1997.
Holger Wiklunds och Lars Bentelius
böcker ligger öppet tillgängliga i fulltext
på Advokatsamfundets hemsida.

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2010 om inte annat
anges.
Arbets(o)förmåga: ur ett
mångdisciplinärt perspektiv/
Lotta Vahlne Westerhäll, red.
(2. uppl. Santérus. 402 s.)
Bring, Ove: Folkrätt i krig, kris
och fredsoperationer/Ove
Bring, Anna Körlof-Askholt
(4. uppl. Norstedts juridik.
343 s.)
Broberg, Morten: Preliminary
references to the European
Court of Justice / Morten
Broberg, Niels Fenger (Oxford Univ. Press. 486 s.)
Dahlqvist, Anna-Lena: Brotten i
näringsverksamhet/Anna-Lena Dahlqvist, Rolf Holmquist
(2. uppl. Norstedts juridik.
326 s.)
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Mårten Knuts: Kursmanipulation på
värdepappersmarknaden, Finska jurist
föreningen
Kursmanipulation som brott är fortfarande
ett ganska outforskat ämne. Avhandlingen
är den första publicerade monografin om
kursmanipulation i Norden och bidrar därför till att förtydliga rättsläget på området.
Avhandlingens syfte är att tolka och systematisera förbudet mot kursmanipulation i
värdepappersmarknadslagen 5:12 §. Detta
mynnar ut i konkreta rekommendationer
för var gränsen bör gå mellan vad som är
tillåtet och vad som är otillåtet. Förbudet
mot kursmanipulation på värdepappersmarknaden baserar sig på ett EG-rättsligt
direktiv. Boken innehåller därför komparativa avsnitt och är av intresse för jurister
i hela Norden. Avhandlingen behandlar
även praxis från disciplinnämnderna vid
börserna i Helsingfors, Stockholm och
Köpenhamn.
Mårten Knuts är verksam som advokat
vid advokatbyrån Waselius & Wist i Helsingfors.

Fransson, Susanne: Diskrimineringslagen: en kommentar/
Susanne Fransson, Eberhard
Stüber (Norstedts juridik. 631
s. Norstedts gula bibliotek)
Inkomstskatt: en lagkommentar. D. 1–2 /Arne Baekkevold
m.fl. (Thomson Reuters. 1488
s. Djupa kommentarer)
Kurkela, Matti S.: Due process
in international commercial
arbitration /Matti S. Kurkela,
Santtu Turunen (2. ed. Oxford Univ. Press. 555 s.)
Lødrup, Peter: Lærebok i
erstatningsrett (6. utg./med
bistand av Morten Kjelland
(Oslo: Gyldendal, 2009.
599 s.)
Marknadsmissbrukslagen i
praktiken/red. Carl Svernlöv
& Erik Sjöman (Stockholm
Centre for Commercial Law.
60 s.)

RAPPORT FRÅN BRÅ
Hatbrott 2009 (Rapport 2010:12)
Brottsförebyggande rådet (Brå) gör årligen
en sammanställning över brottsanmälningar
där det i motivbilden ingår hatbrott på
grund av etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Sedan förra årets rapport har antalet
anmälda hatbrott minskat något. Däremot
har de antisemitiska hatbrotten ökat med 57
procent. Största ökningen av anmälningar
skedde i storstäderna, främst i Skåne län. De
vanligaste formerna av hatbrott enligt rapporten är olaga hot, ofredande och våldsbrott. Rapporten hittar du på www.bra.se .

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

Nymark, Manólis: Patientdatalagen: informationshantering
och journalföring i hälso- och
sjukvården m.m. (Norstedts
juridik. 255 s.)
Samuelsson, MarieLouise: Trygger: Ernst Trygger (Bonnier.
119 s. Sveriges statsministrar
under 100 år; 9)
Schéele, Eva von: Ensamkommande barns rätt: en vägledning för den gode mannen,
kommunen m.fl. /Eva von
Schéele, Ingemar Strandberg
(Norstedts juridik. 188 s.)
Sevenius, Robert: Praktisk bolagsstyrning: roller, uppgifter
och ansvar (Bonnier Utbildning. 253 s.)
Skoljuridik/Viola Boström, Kjell
Lundmark, red. (Liber. 368 s.)
Sundstrand, Andrea: Offentlig
upphandling: LOU och LUF
(Studentlitteratur. 217 s.)

Swedish legal system/Michael
Bogdan, ed. (Norstedts
juridik. 562 s. Institutet för
rättsvetenskaplig forskning;
197)
Tiberg, Hugo: Sjötrafikföreskrifter m.m. 2010: med kommentarer (Jure. 125 s. Sjöfartens
handböcker)
White, Robin: Jacobs, White
and Ovey, the European
convention on human rights/
Robin C.A. White and Clare
Ovey (5. ed. Oxford Univ.
Press. 644 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Advokatsamfundets understödsfonder
De ekonomiska förutsättningarna för Advokatsamfundets understöds
fonder har ljusnat efter några bistra år. Det finns därför anledning
att sprida budskapet om fondernas bidragsverksamhet.
Det skriver stiftelsernas ordförande, justitierådet Stefan Lindskog,
tidigare Advokatsamfundets ordförande.
I Advokaten nr 4 1998 berättar Claes Fellän

der den fascinerade bakgrunden till Sveriges
advokatsamfunds Understödsfond samt Gus
taf och Calla Sandströms Minnesfond. Claes
var i många år ordförande i styrelserna för
dessa stiftelser. Artikeln avslutas med en för
hoppning om att kunskap om fondernas bi
dragsverksamhet skulle spridas.
Jag efterträdde för några år sedan Claes
som ordförande, inte bara i styrelserna för de
nämnda stiftelserna utan också i styrelsen för
Stiftelsen Emil Heijnes fond som från och med
2006 lämnar egen årsredovisning och som är
något annat än Emil Heines Stiftelse för Rätts
vetenskaplig Forskning.
De tre fondernas ändamål är i första hand att
utge bidrag till ålderstigna eller sjuka advokater
och avlidna advokaters efterlevande makar och
barn, allt under förutsättning att vederbörande
lever i brydsamma ekonomiska förhållanden.
har Understöds
fonden ett andrahandsändamål att lämna bi
drag till utbildning åt behövande barn till leda
möter, förutvarande ledamöter eller avlidna
ledamöter.
Fullständig information om stiftelsernas än
damål och stadgar finns på samfundets hem
sida.
Från Understödsfonden medges därför nu
mera främst bidrag till undervisning enligt
ovan, från Heijnes Fond till allmänt ekono
miskt understöd enligt fondernas förstahands
ändamål och från Minnesfonden utges bidrag
till fortbildning av advokater, utgivande av ju
ridiska skrifter samt bidrag till tidskriften Ad
vokaten.
De tre stiftelsernas kapital uppgår för närva
rande sammantaget till cirka 137 miljoner kro
nor och samförvaltas diskretionärt av SE-Ban
ken och Carnegie Kapitalförvaltning samt med
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en mindre del förvaltat i ytterligare tre fonder.
Årligen utdelningsbara medel är i Minnesfon
den för närvarande cirka 1,8 miljoner kronor,
i Heijnes Fond cirka 240 000 kronor medan
stadgarna i Understödsfonden inte utgör nå
gon begränsning för utdelande av bidrag.
Under min tid som ordförande har det va
rit nödvändigt att begränsa bidragen till följd
av bistra ekonomiska realiteter. Men det ser ut
att i det hänseendet ljusna vid horisonten. Det
finns därför anledning att än en gång sprida
budskapet om fondernas bidragsverksamhet.
Beslut om bidrag fattas av fondernas styrel
ser på grundval av ingivna ansökningar.
Inom dessa ramar fördelar respektive
fonds styrelse tillgängliga bidragsmedel dis
kretionärt. Över tiden har styrelserna etable
rat vissa principer med utgångspunkt i två
grundläggande förutsättningar. Den ena för
utsättningen är att fästa särskild vikt vid att bi
drag i första hand ska tillgodose intressen som
får anses ligga i kärnområdet av respektive
fonds grundläggande syfte. Den andra förut
sättningen är att lika fall så långt det låter sig
göras ska behandlas lika.
Understöd i egentlig mening finns det nu
mera inte så ofta behov av. Men vissa fall före
kommer. Det kan handla om ett tillfälligt och
särskilt behov, till exempel en läkarbehand
ling som av någon anledning inte kan erhål
las genom den allmänna sjukvården. Men det
kan också handla om fortgående bidrag under
längre tid till en advokat eller dennes efterle
vande. Ett exempel är att advokaten av olyck
liga omständigheter har råkat i konkurs och
inte gjort tillräckliga pensionsavsättningar. Ett
annat är att han eller hon avlidit utan att ordna
ett tillräckligt efterlevandeskydd. Det kan här
finnas anledning att framhålla att anledningen
till att behovet finns inte behöver ha någon be

tydelse. Villkor kan ställas för understöd, till
exempel att en advokat vars rörelse kollapsat
ska ta hjälp för att sanera sin ekonomi.
Den vanligast förekommande typen av an
sökningar gäller bidrag till utbildning. I det
här stället har etablerats den praxisen att bi
drag inte utgår för annat än postgymnasiala
studier. Vidare tillämpas den ordningen att bi
drag bara utgår i den mån sökanden har ut
tömt alla andra möjligheter till finansiering,
typiskt sett egna tillgångar, studiebidrag och
studielån. Föräldrarnas ekonomi tillmäts dock
i regel ingen betydelse.
Inte sällan gäller ansökningen studier i ut
landet. En ofta förekommande situation är
att sökanden inom ramen för en högskoleut
bildning i Sverige ska studera viss tid vid ett
utländskt universitet. I sådana fall ges i regel
bidrag till resan och till de avgifter som kan be
höva utges till det utländska universitetet men
däremot inte för boende och uppehälle, om
inte ett särskilt behov av detta kan visas.
Det har också förekommit att bidrag lämnats
till fleråriga utbildningar som endast tillhan
dahålls mot ersättning. I sådana fall tillämpas
dock för närvarande den begränsningen att bi
drag utgår med högst 30 000 kronor per ter
min. Vidare gäller den restriktionen att bidrag
för en ny termin förutsätter att godtagbara stu
dieresultat kan visas för den föregående.
När det gäller bidrag till utbildning av ad

vokater, som utgår endast från Minnesfonden,
har fokus lagts på advokatexamen. Vi har gjort
bedömningen att detta bäst svarar mot stifta
rens avsikt. Den inriktningen har också den
fördelen att den i övergripande mening måste
sägas vara till gagn för alla advokater. Vidare
har på grundval av motsvarande övervägan
den under åren substantiella bidrag lämnats
till utgivningen av tidskriften Advokaten.
Den typ av ansökningar som vi i styrelserna i
första hand gärna skulle se fler av gäller studier
under en kortare tid vid utländska universitet
inom ramen för en svensk utbildning, särskilt
från dem som studerar juridik. Vi tror att stif
tarna skulle ha ansett att den breddning kun
skapsmässigt och erfarenhetsmässigt som en
sådan vistelse typiskt för med sig vore väl värd
att stödja. n
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Vinjett

Brummer Multi-Strategy jämfört med index
med globala aktier, MSCIs världsindex1.
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Den röda kurvan visar Brummer Multi-Strategys utveckling
sedan starten 1 april 2002 till 30 juni 2010 jämfört med MSCIs
världsindex1, ett index som består av globala aktier.
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disciplinärende Beslut 2010

8

Advokat har på uppdrag av häktad klient underkastad
restriktioner, utan föregående kontakt med åklagaren,
kontaktat utomstående och informerat denne om att
klienten var misstänkt för ny allvarlig brottslighet som klienten
förnekade. Varning med straffavgift 25 000 kronor.

A har varit förordnad som offent
lig försvarare åt X i ett mål hos
S-stad tingsrätt.
Av skrivelse den 1 september
2009 från chefsåklagare Å,
Åklagarkammaren i T-stad, till Sstad tingsrätt framgår följande.
X är häktad och ålagd restrik
tioner sedan den 10 juli 2009.
X har en ledande ställning i den
kriminella organisationen W.
Hon har nu fått kännedom om
att X advokat A den 19 augusti
2009 tagit kontakt med Y och
med honom diskuterat vad X
är misstänkt för samt kommit
överens om ett möte. Y greps
först den 24 augusti 2009 men
det hade redan vid första häkt
ningsförhandlingen klargjorts
att Y som är Sverigepresident
för organisationen W har haft en
aktiv roll i den brottslighet som
X misstänkts för vilket framgår
av promemoria. Det framstår
därför som i hög grad olämpligt
att A tagit denna kontakt och
hon anser att rätten bör pröva
om han kan kvarstå som försva
rare i målet.
A har i skrivelse till S-stad
tingsrätt den 2 september 2009
tillbakavisat Å:s anmärkningar
och anfört i huvudsak följande.
Han vitsordar att han tog
telefonkontakt med Y den 19
augusti 2009. Han framförde på
X önskemål en hälsning till Y att
X mår bra. Han invänder emot
att han skulle ha fört någon
diskussion med Y om vad X var
misstänkt för. Han uppfattade
att Y redan kände till varför X
var häktad. Någon ytterligare
kontakt med Y har inte skett där
efter. Y infann sig tillsammans
med X flickvän vid den aktuella
häktningsförhandlingen den 10
juli 2009. Han hade då ett kor
tare samtal med dem. Å påstår
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att det vid den första häktnings
förhandlingen klargjordes att Y
är Sverigepresident för organi
sationen W och har haft en aktiv
roll i den brottslighet som X
misstänkts för och hänvisar till
häktningspromemoria. Han kan
inte med ledning av promemo
rian anse att det klargjorts att
Y skulle ha haft en aktiv roll i
den brottslighet som X miss
tänks för. För information om
förundersökningen frågade han
åklagaren såväl vid den aktuella
häktningsförhandlingen som
vid de senare vilka personer
som hörts i utredningen och
vilka som närmast skulle höras.
Y omnämndes inte av vare sig
åklagaren eller utredande polis
i samband med de polisförhör
som hållits med X. Kontakt med
Y har till den 19 augusti 2009
förevarit i praktiska frågor. X har
framfört önskemål om att hans
bilnycklar avseende tidigare
hävt bilbeslag skulle utges till Y.
Han har med anledning därav
haft kontakt med Y. Polisen kän
de till detta eftersom de var an
gelägna om att fordonet kunde
avhämtas av någon så snart som
möjligt efter att de var klara med
det. Y har även besökt häktet för
att överlämna pengar till X, efter
önskemål från X framförda via
honom. Y har även kontaktats
angående avhämtning på häktet
av X lägenhetsnycklar, något
som brådskade eftersom X hy
resavtal skulle sägas upp innan
månadsskiftet. Ovanstående
åtgärder har således vidtagits
för att underlätta för klienten
samt polisen.
Å har i skrivelse till S-stad
tingsrätt den 3 september
2009 bemött A:s yttrande och
i huvudsak anfört följande.
Målet mot X handlar om flera

brott som begåtts inom ramen
för organisationen W. X intar
en ledande roll som chef för
ungdomsorganisationen V. Han
har en ”chef ” i Sverige och det
är Y som kallar sig Sverigepre
sident. A har, vilket de uppfat
tade som egendomligt, innan
häktningsförhandlingen ringt Y
och pratat med honom om att
det skulle bli en häktningsför
handling i S-stad tingsrätt. Under
förhandlingen presenterades
ett inspelat samtal mellan X och
”Y:s förnamn”. Det måste ha
stått helt klart för såväl X som A
att detta var Y. Samtalet ledde
polisen till att förstå att det fanns
ytterligare en narkotikagömma.
Förhandlingen hölls bakom
stängda dörrar. Sedan häkt
ningsbeslut meddelats kunde
närvarande poliser och åklagare
iaktta att A samtalade med Y och
en kvinna. Samtalet pågick så
pass länge, uppskattningsvis tio
minuter, att polisen ställde sig
vid ett bord intill för att markera
att man uppfattade situationen
som olämplig. Under häktnings
förhandlingen mot X mottog Y
ett sms med frågan ”Ska vi göra
fritagning” från en person med
anknytning till organisationen
W. A har därefter som tidigare
nämnts, i augusti kontaktat Y
på uppdrag av sin klient. A har
berättat för Y att X är misstänkt
även för en sprängning men att
denne förnekar och säger att det
kan göras kompletteringar och
korrigeringar. Hon uppfattar
detta som en helt opåkallad in
formation till Y och en inbjudan
till att komma med bevisning för
att fria X.
Advokatens yttrande

A har i yttrande som inkom till
Advokatsamfundet den 28 sep
tember 2009 anfört i huvudsak
följande.
Han tillbakavisar anmärkning
arna. Tingsrättens beslut den
4 september 2009 om återkal
lande av uppdraget som offentlig
försvarare i målet har överkla
gats till hovrätten. Tingsrätten

förordnade honom som offentlig
försvarare för X den 7 juli 2009
och den första häktningsför
handlingen ägde rum den 10
juli 2009, kl. 11.00. Misstank
arna som riktades mot X då
avsåg grovt narkotikabrott. Å:s
yttrande den 3 september 2009
till tingsrätten, översändes av
rätten till honom dagen därefter
för kännedom när han befann
sig på häktet inför omhäktnings
förhandlingen med X. Kort efter
förhandlingen den 4 september
2009 meddelade tingsrätten
beslut om entledigande. Å:s
yttrande har han således inte be
retts tillfälle att bemöta tidigare.
X flickvän och Y kände till att X
hade gripits och att häktnings
förhandlingen skulle hållas och
de önskade närvara. Han talade
om att häktningsförhandlingar
i huvudsak inte är offentliga. X
flickvän önskade ändå infinna
sig. Kännedom om tidpunkt och
plats för förhandlingen kunde
de informera sig om själva. Inför
förhandlingen sammanträffade
han med dem utanför förhand
lingssalen. Han talade då ånyo
om att häktningsförhandlingar i
huvudsak inte är offentliga.
Det inspelade samtalet som
presenterades under förhand
lingen hade dålig hörbarhet,
vilket framgår av utskriften från
samtalet. Av samtalsutskriften
framgår inledningsvis Transcrip
tion: X förnamn ”[smeknamn för
X]” – Y:s förnamn och därefter
av själva telefonsamtalet endast
förkortningarna, ”[första boksta
ven i X förnamn]” och ”[första
bokstaven i Y:s förnamn]”. I
övrigt förekommer inget person
namn som kan kopplas till Y i
häktningspromemorian. Han
invänder bestämt emot påståen
det att det måste stått helt klart
för såväl klienten som honom
att detta var Y och att han då, tre
dagar efter att han förordnats
som försvarare för X, skulle ha
kopplat samman denne, ”[Y:s
förnamn]” eller ”[smeknamn
för Y]”, som han kallas, med den
Y som infann sig vid förhand
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lingen som åhörare tillsammans
med klientens flickvän. Det var
vid polisförhör och möte med
klienten vid senare tillfälle som
han fick klart för sig vem Y var. Y
benämns således ”[smeknamn
för Y]” och X ”[smeknamn för
X]”.
Det är korrekt att han efter
förhandlingen samtalade med
Y och en kvinna, vilken var X
flickvän. Samtalets längd kan
ha varit 5–10 minuter. Samtalet
rörde sig om praktiska saker och
allmän information. Flickvän
nen var orolig för X, betalningen
för hans hyra och undrade
vad som skulle hända därefter
och hur länge han skulle vara
häktad. Han talade om att X
mådde efter omständigheterna
bra, att han skulle ta upp frågan
om hyran med honom samt vad
häktningen innebar, att häkt
ningsbeslutet kan överklagas
och vad som menas med restrik
tioner. Det rörde sig om svar på
frågor som hänförde sig till när
förhandlingen åter var offentlig.
Å:s uppgift att Y under häkt
ningsförhandlingen mottagit ett
sms-meddelande är självfallet
inget som han haft någon som
helst kännedom om.
Beträffande kontakten med
Y vidhåller han vad han anfört
i yttrandet till tingsrätten den
2 september 2009. Den sista
kontakten med Y skedde per te
lefon den 19 augusti 2009. Detta
skedde i samband med ett antal
telefonsamtal med polisen och
häktet samt ett samtal med X far,
med anledning av att X lägen
hetsnycklar inte kunde påträffas.
Han omnämnde vid kontakten
med Y att X var misstänkt för
en sprängning men att han
förnekade. De kompletteringar
och korrigeringar som Å omtalar
att han skulle ha informerat Y
om, menade han kan komma att
ske vid genomgången av förun
dersökningen i samband med
att den tillställs klienten. Vad
gäller det av Å påtalade mötet
med Y, vidhåller han vad han
anfört i yttrandet till tingsrätten.
Advokaten Nr 6 • 2010

Det eventuella mötet avsågs att
ske efter att åklagaren avslutat
förundersökningen och inför
en eventuell komplettering på
begäran av klienten. Han är väl
medveten om att Y inte är en
nära anhörig till X. De kontak
ter han haft med honom avser
praktiska frågor, vilka Å i och för
sig anser ligger inom ramen för
hans roll.
Ärendets handläggning

Styrelsen beslutade den 2 okto
ber 2009 att uppta ett disciplin
ärende mot A.
Advokatens yttrande

A har i yttrande som inkom till
Advokatsamfundet den 22 ok
tober 2009 anfört i huvudsak
följande.
Han vidhåller att han vid häkt
ningsförhandlingen den 10 juli
2009 inte kunde koppla samman
Y med den ene av de två perso
nerna vid det inspelade samta
let. Beträffande narkotikadelen
var polisförhören avklarade och
utredningen enligt polisens egna
uppgifter på hans direkta fråga
avslutade, vilket var före den 24
augusti 2009. Polisen uppgav att
inga fler gripanden var aktuella
i narkotikadelen, att det inte
förekom ytterligare misstanke
om narkotikabrott och att det
inte heller hade påträffats någon
ytterligare narkotika. Såvitt
han kan erinra sig frågade han
polisutredarna om Y hade hörts.
Svaret var nej. Eftersom miss
tankarna mot X vid den första
häktningsförhandlingen avsåg
enbart grovt narkotikabrott och
häktningspromemorian endast
innehöll uppgifter om detta
hade han mot bakgrund av vad
som framkommit befogad an
ledning att tro att Y i vart fall vid
den tidpunkten inte hade någon
aktiv roll i den brottslighet som
X misstänktes för vid den första
häktningsförhandlingen.
Vad gäller hans samtal med Y
och X flickvän sedan häktnings
beslut meddelats, vidhåller
han att samtalet rörde sig om

praktiska frågor och allmän
information med anledning av
den oro flickvännen kände. Den
sista kontakten han hade med
Y var per telefon den 19 augusti
2009. Eftersom Y inte gripits och
förhållandevis lång tid gått sedan
X gripande kunde han inte be
döma huruvida Y var misstänkt.
Han kan inte se att detta skulle
innebära att han som åklagaren
påstår ger, ”en helt opåkallad
information och inbjudan till
att komma med bevisning för
att fria sin klient”. En offentlig
försvarare måste anses oförhind
rad, och efter omständigheterna
även skyldig, att på egen hand
skaffa utredning i saken. Han
hänvisar till Advokatsamfundets
styrelses vägledande uttalande
angående försvarares rätt att
företa egen utredning.
Muntlig förhandling

A har kallats att inställa sig inför
nämnden.
Advokaten B har vid muntlig
förhandling den 20 maj 2010
inställt sig inför nämnden och
som Advokatsamfundets repre
sentant utfört den talan som
ärendena föranleder.
A har tillsammans med sitt
ombud advokaten C inställt sig
inför nämnden och till komplet
tering av vad han anfört i sina
skrivelser i huvudsak uppgivit
följande:
Då A åtog sig uppdraget hade
han inte sedan tidigare någon
kännedom om X och hans
erfarenhet som försvarare var
vid tillfället begränsad till cirka
20 uppdrag. Endast ett fåtal
av dessa hade gällt häktade
klienter.
A förstod först efter häktnings
förhandlingen den 10 juli 2009
men före telefonsamtalet den
19 augusti att Y var föremål för
misstanke inom ramen för den
brottslighet som X häktats för.
Vid tidpunkten för telefonsam
talet den 19 augusti gjorde han
dock bedömningen att Y inte
längre var misstänkt eftersom
han inte gripits av polisen.

Han kan nu i efterhand inse att
det var obetänksamt av honom
att lämna Y information om den
nya brottsmisstanken och om X
inställning till denna.
Nämndens bedömning
och beslut

Av utredningen framgår att A
den 19 augusti 2009 då han var
offentlig försvarare för X och då
denne var underkastad restrik
tioner, utan föregående kontakt
med åklagaren, kontaktat Y på
klientens uppdrag och informe
rat denne om att X var misstänkt
för ny allvarlig brottslighet som
denne förnekade. A har därvid
inte haft någon möjlighet att
överblicka betydelsen av den
lämnade informationen. Härige
nom har han allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat. Vad
han anfört om sin bristande er
farenhet som försvarare saknar
i sammanhanget betydelse. Sär
skilda skäl att ålägga straffavgift
föreligger.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken och
ålägger honom enligt 8 kap. 7 §
tredje stycket rättegångsbalken
att till Advokatsamfundet betala
straffavgift med tjugofemtusen
(25 000) kronor.
Vad som i övrigt har före
kommit föranleder inte någon
åtgärd.

Kloka Advokaters Tid System

Frigör din tid!
Det är du värd!
Välkommen att bli ännu en av
våra nöjda användare!
www.kats.se
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