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De tävlar i europarätt

Klientens bästa
– Det handlar om att tänka ”vad
är bäst för min klient”, och samla argument från olika håll för att övertyga domarna. Man tar klivet från
att tänka som en student till att tänka som en jurist, säger Patricia.
Jag träffar Josefine, Charlotte, Marc,
Christopher och Michaela som läste kursen i höstas och nu är med i de två lag
som ska delta i moot court tävlingen.
– Den muntliga framställningen
och att skriva övertygande och subjektivt var nytt och lärorikt med den
här kursen, säger de. De är alla nöjda
med kursen, men det som inte riktigt
fungerade var tillgången till material.
– I biblioteket saknades ofta de
böcker man behövde, säger Mark.
Under arbetet med inlagorna får studenterna hjälp av en lingvist, Tom
Lavelle, som arbetar med dem för att
förbättra deras muntliga och skriftliga juridiska engelska.
– Vi lär studenterna att föra fram
sitt budskap på ett lättförståeligt och
strukturerat sätt, säger Tom. En upptagen domare hinner inte läsa en inlaga mer än en gång och då gäller det
att man lyckas servera sitt budskap
på ett bra sätt.
– Många verksamma jurister säger
att detta är den mest användbara
kurs de läst, säger Patricia.
Kursen avslutas med att studenterna
pläderar för en domarpanel, vanligen
i Svea Hovrätt. Där tar kursen slut
för alla utom de åtta som anses ha
gjort de bästa insatserna. De bildar
två lag och får representera Stockholm i kursens andra del: Den europeiska moot court tävlingen.

Representerar Stockholm i Europa: stående frv Marc Gössel, Michaela Suchardová,
Cristopher Beeck, sittande Charlotta Hallgren och Josefin Holmberg.

Genrep med Linklaters
Linklaters Advokatbyrå har sponsrat
kursen sedan starten.
– De hjälper till med resekostnaderna, berättar Patricia. Men, minst lika
viktigt är att de bjuder in studenterna
till föreläsningar på byrån.
– Kort efter att kursen startat kommer alla studenter till byrån, där vi
håller ett seminarium om processföring och pläderingsteknik, berättar
Jonas Koponen på Linklaters. Någon
av våra medarbetare på processrättsavdelningen brukar hålla i detta. Vi
EG-rättsspecialister bidrar med att illustrera med praktiska exempel från
EG-rättsprocesser i nationella domstolar och i EG-domstolen.
– För oss är det viktigt att hålla kontakt med universitetsvärlden, säger
Jonas. Vi vill träffa studenter, bland
dem kan ju potentiella arbetskamrater finnas. Det är även ett sätt att
handgripligen delta i undervisningen
på ett område där vi är duktiga. Flera
av oss från Linklaters undervisar i olika kurser på universitetet.
– Innan lagen åker till regionfinalen kommer de till byrån där vi håller
ett genrep, berättar Jonas. Vi sitter
som domare, lagen gör sina framställningar och vi ställer frågor till dem.
De får sedan feedback på hur de kan
förbättra framförandet och bli mer
övertygande.
– Samarbetet med Linklaters är
mycket viktigt för oss, säger Patricia.
Med deras hjälp kan vi ge studenterna en bra kombination av teori och
praktisk erfarenhet. Att få lyssna på
en respekterad byrås medarbetare betyder mycket för studenterna.

Siktar på seger
I november lämnade lagen in sina
skriftliga bidrag. Av ca 90 bidrag går
de 40 bästa vidare till en muntlig tävling vid en av de fyra regionfinalerna.

Sedan gäller det att vinna den för att
gå till finalen i Luxemburg i mars, där
bara fyra lag tävlar. Bedömningarna
görs av erfarna EG-rättsjurister och
praktiserande jurister.
Stockholm är det universitet som varit
i final flest gånger.
– Av de tio gånger vi har deltagit har
vi varit i final åtta, berättar Patricia.
Vi har vunnit en gång (2001) och vi
har flera placeringar bland de tre bästa.
– Det visar på genomgående hög
klass på kursen och på studenterna,
menar hon. Årets lag siktar högt:
– Målet är att vinna hela tävlingen säger Josefin utan att tveka.
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Specialkursen EC Procedural Law,
Europaprocessrätt, hålls i år för tionde gången. Kursens syfte är att ge
teoretisk och praktisk kunskap i hur
EG:s domstolar fungerar. Den byggs
upp kring ett fiktivt fall och avslutas
med ett rättegångsspel, en sk moot
court. Kursen består av en teoridel
med föreläsningar och en praktisk del,
där studenterna skriver en mindre
inlaga och muntligt försvarar sin klients position inför en domarpanel.
– Först lär man sig teorin kring hur
EG:s legala och institutionella struktur ser ut. Sedan får man praktisera
sina kunskaper, berättar kursföreståndare Patricia Shaughnessy.
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Specialkurs- och magisterstudenter från fyra olika länder försvarar Stockholms ära i Moot Court
tävlingen i Europarätt. Med hjälp
av Linklaters Advokatbyrå siktar
de på att bevara traditionen och
gå till final.

Ny professor i
rättshistoria
Marie Sandström har förordnats till
professor i rättshistoria vid Juridiska
institutionen, Stockholms universitet.
Maries forskning gäller huvudsakligen den juridiska metodlärans utveckling från 1700-talet till nutid.
Med utgångspunkt i de hävdvunna
principerna för juridisk argumentation analyseras sådana drivkrafter
bakom den juridiska metodlärans
utveckling som tex rättens pågående
internationalisering, harmoniseringen av den europeiska privaträtten,
kritiken av rättspositivismen och den
juridiska doktrinens roll i rättskälleläran. För närvarande står frågan om
den juridiska metodlärans förhållande till sociala faktorer – främst kön
och klass – i fokus för Maries vetenskapliga verksamhet.

Maria coachar
Maria Svahn läste kursen för två år sedan och deltog i moot court tävlingen.
– Kursen betydde mycket för mig,
den avgjorde mitt ämnesval och ledde
till mitt nuvarande jobb, säger Maria.
Hon jobbar som koordinator för Nätverket för Europarättslig forskning och
som lärare i Europarätt. Maria hjälper studenterna med pläderingarna
och kommer att åka med dem till finalerna om det blir aktuellt.
– Maria ska ha en stor eloge för allt
arbete hon lagt ner på att coacha och
hjälpa oss, säger Josefin.
– Tävlingen var fruktansvärt nervös,
minns Maria, en riktig rysare. Det var
en utmaning att tala inför folk och
domarna ställde många och knepiga
frågor. Det var tävling i luften, men samtidigt var det väldigt roligt att träffa
deltagarna från de andra universiteten.
Årets lag består av:
Mark Gössel, Ty
Charlotta Hallgren, Sv
Josefin Holmberg, Sv
Meihe Johnsen, Ty

Camilla Andersen, Dk
Christopher Beeck, Ty
Maria Hanbo, Sv
Michaela Suchardová, Tje

Mer information om moot court tävlingen hittar du på www.elmc.org.

Överskott i
helårsprestationer
Juridiska institutionen gick med
överskott vad gäller antalet helårsprestationer år 2002. En helårsprestation
motsvarar en student som tagit
40 poäng under ett kalenderår. För
att räkna fram antalet helårsprestationer divideras det totala antalet
poäng som tagits vid institutionen
med 40 poäng. Kravet på institutionen inför år 2002 var 2166 helårsprestationer, hela 2328 uppnåddes.
– Detta är vårt bästa resultat på sex
år, säger kanslichef Bengt Johansson.
År 2001 nådde Juridiska institutionen 2220 helårsprestationer, kravet
var även då 2166. Det är universitetsstyrelsen som sätter upp kraven,
klarar institutionen inte att uppfylla
de antal helårsprestationer som stipulerats sänks anslagen.
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STUDIEBESÖK
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Henric Falkman, doktorand vid Juridiska institutionen disputerar på sin
avhandling ”Bankrörelse – Risker och
riskhantering i banker.” Avhandlingens syfte är att kartlägga gränserna
för bankrörelse. En i vissa fall oklar
gränsdragning som lett till att företag utan tillstånd för bankrörelse förespeglat insättarna att deras medel
är skyddade som om de vore insatta
i en bank. Falkman diskuterar innebörden av begreppet bankrörelse enligt gällande rätt, de intressen som
motiverar särreglering av banker och
om definitionen av bankrörelse stämmer överens med det bankrättsliga regelsystemets funktion. I avhandlingen berörs också det pågående lagstiftningsarbetet och den översyn av regelverket som sker för närvarande.
Tid: Fredag 24 januari, kl 10.00.
Plats: Reinholdsalen, Juristernas Hus,
Frescati.

Personalnytt
Heléne Hartzell är ny amanuens i civilrätt 3 och immaterialrätt, hon finns
i rum C 904. Selim Sari vikarierar som
datatekniker under Dan Olssons pappaledighet. Selim träffas i rum C 440.

www.juridicum.su.se
På Juridicums hemsida hittar du information om dina kurser och om vad
som händer på institutionen.

Platser för studier utomlands kommer att utlysas inom kort. Håll utkik på anslagstavlan utanför rum
C 445 och på www.juridicum.su.se.
Sista ansökningsdag är 15 mars.

Registrering
Du ska registera dig på vårterminens
kurser senast fredag den 31 januari.
Det gör du i Studentexpeditionen,
plan 4 i C-huset.

Kontakt med arbetslivet via Juristcentrum
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Disputation

PR- och kommunikation
Följ med Jusek på studiebesök hos Hill
and Knowlton, en PR-byrå med kontor i 35 länder. Företaget erbjuder ett
brett spektra av tjänster inom PR och
kommunikationsrådgivning åt företag, myndigheter och organisationer.
Se www.jusek.se för mer information.
Tid: v 10.
Plats: Hill and Knowlton, Stadsgårdskajen 6.
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Utbytesplatser

Henrik Sandell och Patrik Pettersson på Brunnéd.

Uppsats om idrott?
Som stimulans för att utveckla och
stödja studier om bredd- och motionsidrott i Sverige har Riksidrottsförbundet (RF) genom Centrum för
Bredd- och Motionsidrott (CBM)
under 2002/2003 avsatt medel till
studentuppsatser. CBM vill uppmuntra studier i ett mycket brett perspektiv, från enskilda individers upplevelser av idrott till föreningar och
organisationers verksamheter och
deras effekter. Alla vetenskapsområden kan alltså förekomma. Bidrag ges
i första hand till uppsatser på D-nivå,
men även C-uppsatser kan komma
ifråga. Uppsatsen måste omfatta
minst tio poäng. Ansökan ska vara
Riksidrottsförbundet tillhanda senast
15 februari. Mer information och
ansökningsblankett hittar du på
www.rf.se.

Konferens om
immaterialrätt
Institutet för Immaterialrätt och
Marknadsrätt inbjuder till konferens
om den senaste utvecklingen på immaterialrättsområdet. Mer information på www.juridicum.su.se/ifim.
Tid: Måndag 10 februari, kl 9-16.30.
Plats: Berns Salonger, Berzelii Park,
Stockholm.

Patrik Pettersson tog chansen att
skriva sin examensuppsats i kombination med praktik på en advokatbyrå. Han har arbetat på Advokatfirman Olov Brunnéd i tio
veckor.
Nyhetsbrevet har träffat Patrik och
hans handledare Henrik Sandell på
Advokatfirman Olov Brunnéd.
– Vi är tre advokater här och arbetar huvudsakligen med bolags-, försäkrings- och skadeståndsrätt berättar Henrik. Han tog sin jur kand examen vid Stockholms universitet 1993
och har jobbat på Brunnéd i sju år.
– Jag jobbar med försäkringsrätt,
trafiken
i Teherani hos Bill
vilket jag även Iär
doktorand
Dufwa, berättar Henrik. Jag undervisar på specialkurserna i försäkringsoch skadeståndsrätt, och är även
handledare för uppsatser.
– Ca 25 procent av min arbetstid
ägnar jag åt undervisning på universitetet och åt föredrag hos myndigheter och företag, säger Henrik.
Byrån har de senaste tre åren tagit emot
studenter som vill kombinera sin uppsats med praktik, de skriver en tiopoängsuppsats och får tio poäng för sin
praktikperiod. Betyget på uppsatsen
vägs samman med det från praktiken.
– För många av våra praktikanter är

detta den första riktiga kontakten
med en kontorsarbetsplats, säger Henrik. Alla vi har haft här har varit väldigt nöjda med sin praktiktid och
tycker att de tio veckorna gick otroligt fort. De flesta av våra praktikanter har fått bra jobb efter examen, de
sitter ting, jobbar på byråer eller försäkringsbolag.
Patrik Pettersson gör sin sista praktikvecka hos Brunnéd när Nyhetsbrevet träffar honom. I januari påbörjar
han sin uppsats i ämnet ”Likvidatorns
skadeståndsansvar”.
– Henrik är min handledare både på
byrån och på universitetet, berättar
Patrik. Jag har inte hunnit börja skriva på uppsatsen än, men har kunnat
samla idéer under min tid på byrån.

lagor till domstol, skriva protokoll
från möten med klient och motpart
m m, berättar Henrik. Vidare får
praktikanten sköta kontakter med
kronofogde och andra myndigheter,
ha kontakt med försäkringsbolag i
rättsskyddsärenden, skriva följebrev
till klienter och skriva fakturor.
Henrik anser att en duktig jurist snabbt
ska kunna ta in mycket information
och se var problemet ligger.
– Social kompetens är också väsentligt, säger han, det är exempelvis bra
att kunna småprata lite för att få klienten att slappna av inför en domstolsförhandling.
– Vi tittar inte så mycket på betygen när vi rekryterar, utan ser mer till
personliga egenskaper berättar Henrik.

– Jag rekommenderar verkligen att
göra praktik på en byrå, säger Patrik.
Här har jag fått en känsla för hur det
är att driva en liten byrå. I somras
jobbade jag på Mannheimer &
Swartling, så nu har jag sett två sidor.
– Jag har fått skriva mycket här, skrivelser till myndigheter, motpartsombud o s v, berättar Patrik. Jag har suttit med i domstol, vid förhandlingar
och möten.

Brunnéd kommer ofta i kontakt med
sina praktikanter via Juristcentrum
vid Stockholms universitet. Juristcentrums uppdrag är att förmedla praktik, sommarjobb och andra kortare
uppdrag till juridikstudenter.
– Juristcentrum är snabba och effektiva i sitt arbete för att få fram
t ex praktikanter, tycker Henrik. Det
kan gå på en vecka från att vi kontaktar dem med ett uppdrag tills vi
har klart med en person.

– Våra praktikanter får arbeta med
rättsutredningar, skriva utkast till in-

Mer information om Juristcentrum hittar
du på www.juristcentrum.su.se.
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