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Välkomna till Prima Facie
Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift

F

ebruari månad har redan passerats

det kommer till medvetenhet så är juridiken

men ett nytt år serverar hopp

speciell i sitt slag. Det är ett maskineri

om förnyelse och förbättring. Det

som står till människans förfogande,

är i denna anda som vi på Prima Facie

rent förenklat, att veta vad som är rätt i

presenterar detta nya nummer efter en

lagens mening skapar ett förtydligande för

längre period av tystnad. Tidskriften har fått

omvärlden.

ett nytt yttre men andemeningen förblir
densamma.

I DETTA nummer av Prima Facie skriver vi
vad som händer och har hänt kring Örebros

DET KAN inte ha gått någon obemärkt förbi

jurist- och rättsvetenskapliga program. Vi

att det händer en hel del i världen, händelser

skriver om bland annat en lag som är nära

som har en direkt inverkan på oss. Det är

sammankopplad med det som händer ute i

visserligen en universell sak att världen inte

världen. Vi pratar film, litteratur och Juridik-

står still men mottagligheten har väl alltid

podden. Det är en implicit och explicit

varit relativ i sin respons. Idag kan jag inte

förståelse för den juridiska studentens

förneka att förändringen ändå är nära hos

vardag. Jag hoppas att på ni får en intressant

många, vilket kan komma sprunget ifrån

och rolig läsning.

allt som har skett. En får inte glömma bort
att vansinnets tid även är passionens tid. De

JAG VILL också klargöra att Prima Facie står

som har fastnat i ett slummer av slentrian-

till er disposition och om någon vill skriva,

mässiga vardagsbestyr börjar vakna till och

eller har idéer om vad som helst mellan

inse att de måste bry sig som aldrig förr.

himmel och jord får ni gärna skriva till oss

Denna förnimmelse av medvetenhet är idag

på redaktionen Prima Facie.

förankrad med en väckelse som sträcker sig
allt från klimatavtalet, id-handlingar till att
vara medveten om våra egna rättigheter. När

Lev väl
Chefredaktör
Mikaela Violante Pica
chefredaktor@primafacie.se
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Migrationsströmmarna
oroar regeringen
- stiftar lag trots lagrådets avstyrkande

Lagrådet har kritiserat och avstyrkt lagförslaget som resulterat i lag
(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna
ordningen eller den inre säkerheten i landet, vilken trätt i kraft
21 december 2015.

Skriven av: Michelle Gaudin Gonzalez
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U

tan inblick i asylrätten kan det

som gränsar mot länder utanför EU som

vara svårt att begripa lagens syfte,

istället hade behövt pröva ansökningarna.1

varför en hårddragen överblick

Att Sverige är ett av de länder som prövar

över asylrätten ska presenteras först.

Överblick över asylrätten

flest torde vara en följd av bristande
regelefterlevnad hos andra medlemsstater.
I podcasten Myter om migration berättar

Asylrättens regelverk består bl.a. av FN:s

migrationsrättsjuristen Viktor Banke om

flyktingkonvention och EU-regler såsom de

sin praktiska erfarenhet av att Ungern låter

som anges i Dublinförordningen. Asylrätten

personer som kommer till gränsen slussas

är en rättighet att söka skydd i form av

vidare in i EU och till slut hamnar vid den

uppehållstillstånd och, under förutsättning

svenska gränsen.2 Banke berättade om hur

att den asylsökande uppfyller rekvisiten för

den ungerska regeringens talesperson Zoltán

att anses vara flykting, beviljas skydd. En

Kovács var ytterst tydlig med att de inte

flykting definieras i FN:s flyktingkonvention

tvingar någon att söka asyl i landet som inte

som någon som har välgrundad fruktan

själv vill. En slutsats man kan dra av det här

för förföljelse på grund av ras, nationalitet,

är att mycket pekar på att många medlems-

religiös eller politisk uppfattning, kön,

stater inte följer Dublinförordningen vilket

sexuell läggning eller tillhörighet till viss

leder till att Sverige överbelastas med

samhällsgrupp.

asylansökningar som måste beviljas om de

För att söka asyl måste personen i
fråga vara i Sverige eller vid den svenska

uppfyller vissa förutsättningar.

gränsen. Dublinförordningen stadgar att

Ny lag

medlemsstaterna är skyldiga att pröva

Mot bakgrund av överbelastningen orsakad

varje asylansökan. En konsekvent efter-

av Sveriges höga mottagningstal har

levnad av förordningen hade inneburit att

lagstiftaren genom den nya lagen g jort det

Sverige inte hade tillhört ett av de länder

möjligt att bemyndiga regeringen att få vidta

som prövar flest ansökningar, eftersom det

särkskilda åtgärder när det har uppkommit

rent geografiskt finns fler medlemsstater

allvarlig fara för den allmänna ordningen

1. Asylum applicants
and first instance
decisions on asylum
applications: 2014,
Eurostat.
2. Myter om
migration, del 3:
Dublinförordningen.
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eller den inre säkerheten i landet.3

vara tillfälliga till skillnad från

regeringen behovet av en

Regeringen eller den myndighet

regeringen som föreslog en

bestämmelse som innebär att

som regeringen bestämmer

treårig giltighetstid. Jag kan hålla

regeringen först ska konstantera

får enligt 3 § i lagen meddela

med lagrådet i att det inte är

att det har uppkommit allvarlig

föreskrifter om identitetskontroller

ändamålsenligt. Problemet torde

fara för den allmänna ordningen

vid transporter som utförs med

kvarstå då huvudorsaken ligger i

eller inre säkerheten i landet

buss, tåg eller passagerarfartyg till

att vissa medlemsstater inte tar sitt

innan regeringen beslutar att det

Sverige från annan stat. Det som

ansvar och prövar asylansökningar

finns anledning att vidta åtgärder.

föranlett reglernas uppkomst är

av personer vid sina gränser. Låter

Lagrådet ifrågasatte varför dessa

de aktuella migrationsstömmarna,

länderna dessa personer passera

åtgärder skulle få vidtas endast

som har lett till stora påfrestningar

in i EU har de med största sanno-

när regeringen “försatt” landet i

på både asylsystemet och centrala

likhet inte registrerat dem och det

ett slags undantagstillstånd genom

samhällsfunktioner som sjukvård,

kommer inte heller synas vid våra

fastställandet. Regeringen svarade

skola och socialtjänsten.

gränskontroller.

i propositionen att bestämmelsen

Regeringen ansåg att det

Lagförslagets motiv är

inte syftade till detta utan att det

behövdes få bättre kontroll över

enligt lagrådet så viktigt att det

var för att se till att åtgärderna

vilka personer som reser in i

kräver en noggrann analys och

blir ordentligt dokumenterade

Sverige. Identitetskontrollernas

beredning i den mening som

genom att konstatera uppkomsten

uppgift är att undersöka om en

7:2 RF föreskriver. Regeringen

av allvarlig fara, så att det framgår

person tidigare varit i exempelvis

hänvisade dock till att KU i ett

tydligt vilka konkreta omstän-

Danmark för att sedan kunna se

betänkande angett att beredning-

digheter som föranlett beslut om

till att Danmark är den stat som

skravet i 7:2 RF (om att man ska

att vidta åtgärderna. Regeringen

ska pröva personens asylansökan i

bereda ett lagförslag ordentligt

följde lagrådets förslag vilket

enlighet med den skyldighet som

och tillfredsställande och inhämta

innebär att detta tvåstegsförfarande

stadgas i Dublinförordningen.

synpunkter) är olika från fall till

inte togs med. Förfarandet sker i

fall. Det angavs att tidsfrister

endast ett steg: då det anses finnas

för lämnande av synpunkter kan

anledning att vidta åtgärder kan

Lagrådet ansåg dock att lagförslaget

förkortas under en kris som en

regeringen besluta om att vidta

inte var ändamålsenligt för

naturlig följd av den brådskande

åtgärderna istället för att först

att möta varken den aktuella

natur som kännetecknar en kris,

besluta att det finns anledning till

migrationsströmmen eller den

vilket migrationsströmmarna anses

detta.

framtida situationen, då lagrådet

vara enligt regeringen.

inte anser migrationsstömmarna

I lagrådsremissen framhöll

Lagrådet kritiserar

3. Se prop. 2015/16:67

Lagrådet ifrågasatte även
regeringens bedömning av att de

7

ökade migrationsströmmarna idag skulle innebära
en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller
den inre säkerheten. Något som kan tyckas tala för
lagrådets ifrågasättande är regeringens förklaring
i propositionen om att det inte är självklart vad
som kan utgöra en allvarlig fara för den allmänna
ordningen eller inre säkerheten. Typiskt juridiskt
angav regeringen vidare att bedömningen ska göras
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Några tankar
Då lagrådet inte ens anser problembeskrivningen, än
mindre lösningen, vara tillräckligt grundlig, är det
lite oroväckande att regeringen nästintill panikartat
stiftat lagen. Vad innebär detta för rättssäkerheten?
Transportörföretag som tvingas genomföra ID-kontroller och som sanktioneras om de inte följer lagen
är medborgare som belastas av de införda bestämmelserna. Om vi ser på våra medmänniskor, de
asylsökande, vad innebär det för dem? Inte speciellt
mycket enligt min mening, då jag inte ser lagen
kunna åstadkomma det mål som föranlett den. Man
kan ifrågasätta om inte lagen strider mot proportionalitetsprincipen då det inte leder till så stor fördel,
de fördelar som motiverat lagens uppkomst, att
det uppväger de nackdelar som drabbar transportföretagen genom sanktioner, eller varför inte medborgarnas avtagande förtroende för att regeringen fattar
genomtänkta beslut och upprätthåller
rättssäkerheten?

8
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Filmrecension

Spionernas bro
Filmen Spionernas bro (regi av Steven Spielberg) är en lyckad
kombination mellan två klassiska filmgenrer, advokatfilmer och
spionfilmer. Den till dessa genrer hörande spänningen och
dramaturgin förstärks vidare på ett effektfullt sätt av Kallakrigsbakgrunden. I ett kyligt stadium av kalla kriget dessutom.
Jag syftar då inte på att delar av handlingen utspelar sig i ett
vintrigt Berlin utan att tiden är en fas med mycket frostiga
relationer mellan USA och Sovjet.

Skribent: Einar Prytz
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H

andlingen bygger delvis på en

frågan om personlig skuld. Naturligtvis så kan

verklig historia. Advokaten James

också rättsprocessen liknas vid ett schackspel

Donovan (spelad av Tom Hanks)

med taktiska överväganden och strategiska

ägnar sig åt försäkringstvister. Hans inriktning

delsegrar.

till trots övertygas han till att åta sig uppdraget
att vara försvarsadvokat åt en spionanklagad

DET HÄR är en advokatfilm som till stora

sovjetisk medborgare. Den följande rättspro-

delar utspelar sig utanför en rättegångssal. Det

cessen framställs onekligen som ett spel för

finns inte mycket av typiska rättegångsscener

galleriet där USA ska framstå som en rättsstat i

med pressande korsförhör och gripande

kontrast till diktaturen Sovjet. James Donovan

pläderingar. Istället är det en envist och

är dock lojal mot sin klient och tjänar således

målmedvetet arbetande advokat, som stundtals

rättvisan. För detta får han dock utstå allmän-

är ensam och utlämnad åt sitt öde.

hetens förakt, även från familjen, och påtryckningar från underrättelsetjänsten. Efter

FILMEN ÄR på det hela taget välg jord.

att klienten sedermera dömts för spioneri

Manus och regi omsorgsfullt behandlade

får James Donovan uppdraget att förhandla

och genomarbetade. Det finns både en detal-

om utväxling mellan klienten och två ameri-

jrikedom och ett flöde genom berättandet.

kanska medborgare som tagits tillfånga bakom

Skådespeleriinsatsen är trovärdig och

järnridån.

närvarande och replikerna faller naturligt.
Det finns också en tidlöshet och elegans över

KALLA KRIGET har många gånger liknats vid

framförandet, vilket dock delvis bärs upp av

schackspel. Det var också en tid dominerad av

historien och sammanhanget. Emellanåt kan

en svartvit världsbild. Kalla kriget har också

dock filmen framstå en smula förutsägbar och

bokstavligt tagit sig uttryck i schackspel genom

rentav stereotyp. Exempelvis familjelivet i den

schackmatcher mellan sovjetiska och ameri-

amerikanska förorten, advokatbyråinteriörerna

kanska schackspelare. Det är på sätt och vis

och karaktärerna.

också till schackspelet som James Donovan
refererar när han hävdar att fångarna enbart är
brickor i ett spel. På så vis undviker han också

Betyg:
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Prima Facie möter

Juridikpodden
Många juridikintresserade känner säkert till Juridikpodden, podcasten
som djupdykt i juridiska frågeställningar och skapat en tillgänglighet
i detta emellanåt svårsmälta ämnesområde. I december åkte jag och
fotograf Mikael Sköld till Stockholm för att träffa Juridikpoddens
grundare, Tove Lindgren och Mårten Schultz. Tåget gick från Örebro
till ett milt Stockholm. Färden fortsatte vidare mot Lindahls kontor
på Mäster Samuelsgatan där den ärofyllda tävlingen Business Law
Challange precis avgjorts. Innan Tove skulle iväg till utnämnandet
av Årets Jurist hann vi med en intervju. På plats fanns även ett
litet barn, Toves son, som Prima Facie fick äran att träffa. Mitt i allt
tumult, fick Prima Facie möjlighet att ställa några frågor om, den
bland juridikstudenter så omåttligt populära, Juridikpodden.
Skribent: Mikaela Violante Pica
Fotograf: Mikael Sköld

V

i blev hänvisade till

och Mårten lärde känna varandra

om juridik. Svaret hon fick från

ett grupprum på

när Tove jobbade som amanuens

Mårten löd: ”Bra! När börjar vi?”

Lindahls kontor, där

på Stockholms universitet. Med

Tove och Mårten befann sig med

tanke på att Mårten alltid legat

PLANERINGEN INFÖR projektet

nybryggt kaffe, nötter doppade

i framkant med att anamma nya

drog igång, och grundarna visade

i choklad, kanelsnäckor och

former av media, exempelvis hans

sig ha ett något olika tillvä-

pepparkakor vilket gav ett varmt

tidiga bloggande, föreslog Tove

gagångssätt. Tove beskriver sig

och välkomnade intryck. Tove

att han borde starta en podcast

som en person som behöver

12
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“

Det måste gå att föra
ett samtal om rättsliga
frågor utan att det blir
för uppstyrt
Mårten Schultz

planera noggrant, ha strategier

och hur de bekvämt orienterar

podden, utan man kanske vill ha

och är en frekvent användare

sig i den komplexa juridiken.

mer gratis information inom sitt

av ”att göra-listor”- egenskaper

Framförallt verkar de ha så roligt

område, utan att det är tråkigt”,

som jurister nog säkert kan

tillsammans, vilket inte minst

förklarar Tove. Mårten berättar att

känna igen. Sprunget från denna

märks idag. Vi sitter alla här i

han inte vill undervisa i podcasten,

egenskap började hon att ta fram

rummet på Lindahl och skrattar

eftersom det gör han på jobbet.

framtidsstrategier för podcasten

emellanåt antingen åt en härlig

”Det behöver inte vara så torrt

innan uppstart. Tove berättar för

kommentar från Mårten eller ett

och det behöver inte heller vara så

oss att hon under planeringen lade

vasst inflikande från Tove. När vi

underbyggt. Det måste gå att föra

fram visioner, utkast och detal-

går vidare med våra frågor, bland

ett samtal om rättsliga frågor utan

jerade listor över vad de behövde

annat om vad de hade tänkt sig

att det blir för uppstyrt”, menar

tänka på, men att Mårten snabbt

med podcasten, betonar de båda

han.

avbrutit henne med ”Mick! Vad

att Juridikpodden inte var tänkt

vi behöver är en mick!”. En mick

som en ”undervisningspodd”

tyckte vissa att det var oseriöst;

införskaffades, första avsnittet

inom juridik. Man vill kanske

”man gör inte det som jurist”.

spelades in och på den vägen är

inte lyssna på en massa prat

Mårten tystnar ett tag, greppar tag

det. ”Han är en riktigt doer”, säger

om paragrafer precis efter man

i kaffekannan, spricker upp i ett

Tove och ler glatt. Mårten skrattar

skrivit en tenta säger Tove medan

leende och säger: ”Sen tycker jag

och svarar med ”Wow, så här

hon vaggar sin son. ”Vår största

ju såklart att det är kul att prata

mycket har du aldrig pratat om

lyssnarskara är framförallt jurister

med Tove också!”.

mig, Tove!”

och juriststudenter, men så klart

När Mårten började blogga

även övriga som är intresserade

DISKUSSIONEN GÅR vidare till

LYSSNAR MAN på Juridikpodden

av juridik”, betonar Mårten. ”Det

ämnet media och de förändringar

kan man inte låta bli att imponeras

är inte meningen att det ska

som har skett inom informations-

av Toves och Mårtens kunskap

ske någon slags undervisning i

samhället, hur nya arenor för

13

debatt och diskussion har skapats

studenter borde skapa fler podcasts

någon som man senare ska ut och

utifrån detta och hur förekomsten

om juridik eftersom man som

ta en öl med. ”För mig är dessa

av media kan påverka rättskällorna,

student ofta har så många rättsfall

personer lite längre ifrån min

till exempel ifall media kan påverka

färskt i minnet. ”Det är inte så att

vardag”, bryter Tove in, ”jag hade

rättskällorna. Toves klipska åsikt är

vi njuter av att vara ensamma på

nog inte varit lika försiktig om det

att detta på sikt är oundvikligt. Som

marknaden”, säger Tove. ”Många är

inte vore för Mårten”. Tove tillägger

exempel nämner hon tidningen

säkert rädda för att säga fel, men

att hon kanske inte kan prata om

Juridisk Publikation som drivs

vi skulle gärna se att fler gav ut

detaljer från byrån hon jobbar på,

av professorer och studenter. På

podcasts om juridik!” #Ja, många

men att hennes chef ställer sig

tidningsredaktionen finns ett råd

tänker väl, tänk om mina framtida

väldigt positiv till podcasten.

där artiklarna granskas anonymt

chefer hör mig”, inflikar Mårten.

innan publicering. Här spelar det

VI GÅR in på ämnet om Juridik-

alltså ingen roll om artiklarna

SAMTALET GÅR sedan vidare på

poddens framtid. De båda säger

skrivs av en professor eller en

vad man kan ta upp i podcasten,

att det kommer att satsas på mer

student. Den artikel som är bäst

och de båda tillägger att de inte

intervjuer. ”Mårten är superkom-

kommer med i nummer av Juridisk

har några spärrar så länge de inte

petent inom sitt område. Jag är

Publikation. Till och med Högsta

begår något brott eller är allt för

ganska kompetent”, säger Tove

domstolen har hänvisat till Juridisk

politiska. Tove sneglar på Mårten

(medan Mårten skakar skämtsamt

Publikation. Mårten påpekar dock

och tillägger att Mårten har arbetat

på huvudet). ”Det blir bra när vi

att tidningen fortfarande är en

länge i branschen. ”Han har jobbat

tar in olika experter, det kommer

traditionell produkt, även om den

med och känner många stora namn,

vi att göra mer. Kanske att vi kan

inte är producerad på ett tradi-

men han är försiktig att nämna

få någon från Högsta domstolen att

tionellt sätt.

namn”, berättar Tove. ”Det är sant”,

ställa upp! En gång spelade vi in

tillägger Mårten. Jag vill inte hänga

podden på Högsta domstolen när

ut någon eller råka säga något om

Göran Lambertz plötsligt gick förbi.

Både Tove och Mårten framför i
vår intervju en uppmaning att fler

14
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Sedan satte han sig ned en stund,
det var roligt”, berättar Mårten.
Förutom Juridikpodden funderar
Tove och Mårten på att starta ett
bokprojekt tillsammans. Tanken är
att göra som Ernst Billgren g jort
med konst, d.v.s. ”Vad är juridik?”.
Detta har g jorts med ekonomi och

snabba

de vill nu samla ihop berättelser
om fördomar om juridik och ge
ut i bokform. ”Jag skrev boken 69
tecken på att du är en rättshaverist
på detta sätt, med fina illustrationer
av Magnus Frederiksen”, säger
Mårten.
VI PÅ Prima Facie kunde inte
låta bli att slutligen fråga om hur
juristernas arbetsmarknad ser ut.
Mårten ger glädjande besked: ”Jag
kan bara säga att arbetsmarknaden

Favoriträttskälla

Tove: Europakonventionen.
Mårten: Olaus Petris domarregler.

Favoriträttsfall

Tove: Jag gillar trädfällningsfallet. Inte för att
det är fantastiskt rent juridiskt, men det är kul!
Mårten: Lundgrendomen.

Favoritord inom juridiken

för jurister är jättebra. Det var inte

Tove: Margin of appreciation.

som för tjugo eller trettio år sedan.

Mårten: Lojalitet.

Anställningen ligger på ca 92-95 %
efter examen, så det ser onekligen
ljust ut.” Plötsligt avbryter sig
Mårten och säger: ”Visst kom ni
från juristprogrammet i Örebro?”
Vi nickar. ”Jag tillhörde den första
kullen av lärare där! Dock var jag
inte där så mycket eftersom jag
forskade just då. Fast det var kul att
starta upp det!”

Favoriträttstat

Tove: Jag säger Norge på ren känsla.
Mårten: Lichtenstein.

Favoritfilm eller tv-serie inom juridik
Tove: Ally McBeal, den serien är orsaken till
varför jag läste juridik.
Mårten: 12 Angry Men, och kanske Damages
med Glenn Close eftersom den handlar om
skadeståndsrätt.
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Juristmässan
Nytt år. Ny mässa. Juridiska Föreningen vid Örebro
Universitet arrangerade för femtonde gången i
ordningen arbetsmarknadsmässa i Forhumhuset den
första december 2015.
Skribent: Tobias Håkansson
Fotograf: Mikael Sköld

M

ässan har för varje år

soliga Karlstad) och tillika jurist-

tiella framtida arbetsgivare.” En

växt i såväl omfång

student vid programmets femte

salespitch värdig en utmärkelse.

som betydelse och

termin. Likt andra utskott i JF är

Men faktum är att hon har fog för

är idag föreningens främsta

arbetet i mässutskottet relativt

sina påståenden.

inkomstkälla. Förutom att dra

fristående övrig verksamhet -

in kosing till den gemensamma

trots att den är bland de mest

ENLIGT UTSAGO vittnar

verksamheten (och därmed

betydelsefulla. Ett hedersvärt

utställare år efter år om att alla

även till denna tidning), vad ger

uppdrag med andra ord.

studenter är intressanta. Det är

egentligen mässan för möjligheter

deras intresse för oss som driver

till dig som rättsvetar/jurist-

FANNY INLEDER med att säga

mässan framåt, nästan mer än

student? För att ta reda på det

“Juristmässan bereder dig som

vårt intresse för de, och det är

begav vi oss till mässutskottet för

rättsvetar/jurist - student en unik

inte bara studenter som tagit sig

en pratstund.

möjlighet att under avslappnade

förbi termin fem eller sju som är

former, och lite till ingen förbe-

intressanta utan alla. Även om det

PROJEKTLEDARE FÖR mässan är

redelse, få samtala och skapa

egna intresset, för själva mässan,

Fanny Fernlöf, värmlänning (från

värdefulla kontakter med poten-

säkert är högre för den student

Möjligheternas byrå
Vi är mycket glada över att ni juriststudenter utnämnt Mannheimer Swartling till den mest attraktiva
advokatbyrån för trettonde året i rad. Hos oss finns ett stort fokus på din utveckling och karriär och det
är bara du själv som sätter gränserna för dina möjligheter.
Vi rekryterar löpande nyexaminerade jurister till alla våra verksamhetsgrupper och träffas gärna redan
4–6 månader innan planerad examen, välkommen med din ansökan!
Besök oss på mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.
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Juristmässans ledningsgrupp

som snart kan göra uppsatspraktik

Karlstad, vilka begav sig hela vägen

eller är på väg ut i arbetslivet än

hit i buss bara för att inte missa

den som går första terminen - så

något. Det var dock inte bara

PÅ FRÅGAN om arbetet i övrigt

finns här enligt projektledaren

mässan som slog någon form av

var klart för årets arbetsgrupp del

något att hämta för alla. Som

rekord. Biljetterna till förkvällarna

blev svaret ett tydligt “nej”. När

Fanny så härligt beskriver det.

hade sålt slut på mindre än 20

dörren till banketten (som avslutar

“Det är knappast speciellt svårt att

minuter, en bedrift i sig och något

mässan) slås igen drar efterarbetet

äta frukost med Lindahl”. Du som

som ansvarig såklart var oerhört

igång. Det ska bokföras, faktureras

ännu inte tagit dig så långt i din

stolt över.

och sammanställas och då inte

utbildning uppmanas därmed ändå
att ta chansen.

Ett gott facit för årets mässa

andra ord stå för kontinuiteten.

minst beredas plats för en ny

med förkvällar med andra ord,

arbetsgrupp. Ingen rast och ingen

därmed leddes samtalet in på

ro med andra ord.

EFTER ATT ha avhandlat vad

framtiden. Arbetet med mässan

Därefter avslutar vi vårt möte,

mässan ger dig som student gled

leds, som tidigare nämnts, av

jag hastar iväg mot redaktionen

samtalet in på resultat för mässan

en fristående arbetsgrupp vars

och Fanny mest troligt mot

och på frågan vad utgången blev

sammansättning förändras från

ännu ett av sina åtaganden (eller

för årets mässa stod det snabbt

år till år. Problem i kontinuiteten

möjligen den ryktade utlandse-

klart att det i år, precis som

tänkte jag, men Fanny gav svar på

mestern). Hur som helst är vi på

förra året slagits nya rekord både

tal. Till nästa arbetsgrupp, vilka ska

PF glada för såväl pratstunden

beträffande antalet besökare och

inleda arbetet med nästa års mässa

som årets upplaga av mässan - och

antalet utställare. Som en ytter-

senast i februari/mars, kommer

undertecknad kan knappt bärga sig

liggare fjäder i hatten deltog i

Fanny tillsammans med vice

inför nästa år!

år också studenter från andra

projektledare Johanna Salmi att

lärosäten, och då närmare bestämt

fungera som kuratorer. De ska med

18
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Juristprogrammets

års jubileum

Ett lysande möte beträffande varför vi
har ett juristprogram i Örebro och hur
det sticker ut.
Skribent: Mikaela Violante Pica

en 25 november firade

Bernitz inledde med att beskriva

inte förekomma jäv eller kartell-

juristprogrammet

vilka olika utmaningar som fanns

bildning” (skratt från publiken),

i Örebro tio år i

under skapandet av programmet.

Bernitz fortsatte, ”Det behövde

Novahusets aula. Novahuset är

”Jag kunde inte hjälpa att tycka att

rekryteras lärare och frågan om

den yngsta byggnaden på campus

det lät spännande trots de tänkbara

det verkligen fanns ”folk att

och befinner sig behändigt nära

motstånden som förmodligen skulle

rekrytera” uppkom. Det var inte ett

kårhuset. Det är dessutom värt

komma på köpet” Bernitz förklarade

”dukat bord”, det fanns en hel del

att poängtera att om ni inte hittar

att den största utmaningen i

konkurrens”. Tillslut fick de ihop

en plats att studera någonstans

skapandet av det nya juristpro-

en ny profil och lyckades rekrytera

på campus, är Novahusets studie-

grammet var att det varken fick

personal som ville undervisa i

platser ett ypperligt alternativ. När

vara likt Uppsalas, Lunds eller

Örebro. Bernitz avslutade med att

man kliver in i Novahusets aula

Stockholms program. Bernitz

tillägga ”hade det inte funnits ett

möts man av en mäktig sal med en

menade på att det som hjälpte

motstånd när vi inledde bildandet

stor scen och smaragdgröna stolar.

uppstarten var den internationella

av programmet hade juristpro-

Men nog om Novahuset, Prima

inriktningen på juristprogrammet i

grammet inte blivit lika bra,

Facie var på plats för att lyssna på

Örebro.

dessutom g jorde motståndet det

juristprogrammets tioårsjubileum

mer spännande”. Nästa talare

utvalda talare (inte för att beundra

BERNITZ BESKREV i sitt tal det

på scenen var Göran Hussler.

Novahuset). Först ut att tala var Ulf

vid bemötandet under bildandet av

Hussler beskrev stolt att ”på jurist-

Bernitz, en av grundarna av jurist-

juristprogrammet fanns ett visst

programmet i Örebro finns tio

programmet i Örebro.

motstånd, ”visserligen fick det

forskare, och det är dessutom dess
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“

Hade det inte funnits ett motstånd
när vi inledde programmet hade
juristprogrammet inte blivit lika bra

internationella inriktning som är

från Mannheimer Swartling,

program. Han tillägger i sitt tal att

nytänkande jämfört med andra

som var från den första kullen

många duktiga jurister stannar kvar

juristprogram.” Vidare menade

av utexaminerade jurister från

i Örebro och att de inte avancerar

Hussler att den ökade träningen i

juristprogrammet i Örebro. Båda

eftersom de inte verkar vilja

rättsprocess och bolagsspel visar på

förklarade hur det var efter examen

lämna Örebro, men, tillägger han

hur nytänkande juristprogrammet

med bemötande från arbetsgivare

empatiskt, ”Örebro är ju en väldigt

i Örebro är. Hussler beskriver att

eftersom de inte kom från de äldre,

trevlig stad ”.

Örebros juristprogram onekligen

mer etablerade juristprogrammen.

fått sin nisch, Uppsala har sin

Det visade sig så småningom

TALEN SOM presenterades ovan

förvaltnings- och offentligrätt och

att deras ”nervositet” hade varit

var bara några av de inspirerande

Stockholm har en kommersiell-

obefogad, arbetsgivarna hade inte

anföranden som gavs dagen till ära.

och civilrättslig profil. Lunds

g jort någon skillnad om de hade

Inom mig växte en förnimmelse av

inriktning är mänskliga rättigheter

tagit sin examen Lund, Uppsala

tacksamhet och efter att ha lyssnat

och arbetsrätt. Göteborg har sin

eller från Örebro universitet.

på alla de personer som genom en

nisch i socialrättsligprofil och Umeå

oerhörd känsla av filantropi, skapat

utmärker sig med en ambitiös och

SIST PÅ tur var Anders Domert,

detta program. Ja, om det inte vore

modern betoning i sitt program.

chefsrådman vid Örebro tingsrätt.

för dessa människor hade jag själv

Hussler tillägger, ”Juristprogrammet

Domert beskrev med glädje att han

inte kunnat studera här och vara

i Örebro sticker verkligen ut med

arbetar och har arbetat med många

åhörare under juristprogrammet i

sin specialitet bland programmen.”

kompententa färdigexaminerade

Örebros tioårsjubileum!

Vidare presenterades två jurister

studenter från Örebros jurist-
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Klimatavtalet och
staternas suveränitet
- så fungerar det

I december förra året klubbades det nya klimatavtalet igenom i Paris –
men vad har egentligen ett avtal mellan stater för rättsverkningar, och
hur skiljer det sig från avtalsrätten i staters lagstiftning? Lyder kungen
under Gud, eller gör han det kanske under FN? Det, och många andra
för vår tid avgörande frågor, ämnar er skribent att besvara.
Skribent: Jakob Larsson Taghizadeh
Illustration: Ebba Sääf

D

et finns ett nytt

så jävla fantastiskt, men så som vi

till en sån. Deprimerande hur som

klimatavtal! Hurra

alla vet finns det ett återkommande

helst – jag ska inte snöa in mig i

för det! Tyvärr vet jag

mantra, som liksom studsar mellan

det mer än jag redan g jort, för jag

ingenting om det, inte mer än det

väggarna så fort ett tentaresultat

ämnade ju att förklara det rättsliga

som skrivits om det i medierna,

har kommit: ”Du blev ju godkänd!

ramverket kring det här klimat-

av reportrar som nog inte har

Vad skönt för dig!” – vi vet alla, det

avtalet i Paris, eller ”Parisöverens-

mycket bättre om inte sämre

kanske till och med du kan intyga,

kommelsen” som det kanske heter.

förutsättningar för att kunna förstå

att det är ett utrop som kräver en

Själva ramverket är nämligen själva

det som du och jag har, käre läsare.

anspråkslös avsändare – oavsett

folkrätten. Hade jag ett bättre

Dock så är det så – ja, jag vill

om denne är anspråkslös bara

huvud skulle jag säkert kunna

betona dock – att jag har tentat

av naturen, läser för många må

definiera det på ett mer stringent

i folkrätt för inte allt för länge

bra-böcker, eller har mött så många

sätt än så här, men man kan nog

sedan. Visserligen gick inte tentan

motgångar att denne tvingats bli

säga något i stil med att det som
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främst avses med begreppet

inte är på riktigt så kommer du få

följa sina avtal är helt och hållet

är den rättsliga regleringen av

veta annat när kronofogden eller

intetsägande. En avtalsbunden stat

staters mellanhavanden. Bland det

konkursförvaltaren kommer och

som inte följer de ålägganden som

mest grundläggande folkrättsliga

tar tempurmadrassen, utbetaln-

den har tagit på sig gentemot sina

rättsområdet är därför traktaträtten

ingskorten från försäkringskassan

kontrahenter ger knappast staten

– rätten som reglerar under vilka

och Alfons – alltså din hund, din

sin ett gott namn. Vidare så ökar

överenskommelser som stater kan

hund Alfons. Men när vi kikar

givetvis inte sannolikheten för att

sluta bindande överenskommelser,

på traktaträtten, så finns där ett

kontrahenterna skulle vilja följa

eller annorlunda sagt avtal, mellan

uttryckligt stadgande – pacta sunt

sina ålägganden gentemot denna

sig. Det är alltså under de traktats-

servanda! I avsaknaden av ovan

stat eller för den delen ingå i något

rättsliga förutsättningarna som

nämnda rättsföljder har man helt

nytt avtalsförhållande. Visst, det

Parisöverenskommelsen, i likhet

enkelt skrivit in principen. Det

är ingen bombmatta, men det

med de mer kända traktat som

kanske känns konstigt såhär innan

behöver det väl inte vara för att ge

tenderar vara av större dignitet,

man hunnit samla tankarna, men

skäl till eftertanke.

som till exempel Romfördraget

det finns ju ingen internationell

(som lade grunden för EU-sa-

skuldindrivare. Man kan inte åka

VAD JAG menar är att de

marbetet).

ner och lägga beslag på Lesbos,

avtalsslutande staterna i Parisöv-

Rhodos och den grekiska delen av

erenskommelsen anses vara

DET ÄR alltså en sorts avtalsrätt

Cypern bara för att den grekiska

bundna, av ett, vad ska man säga,

det handlar om, men en

staten skulle vara insolvent – det

välrenommerat system av regler,

annorlunda sort än den som vi

skulle nämligen strida mot den

men att det inte finns någon

är vana vid. Den avtalsrättsliga

princip om staters suveränitet, som

tvingande makt för att säkerställa

grundprincipen pacta sunt

är den grundläggande principen

att de håller vad de lovar. Förr sa

servanda är för oss mer än något

för hela folkrätten.

man att endast Gud stod över den

fränt man kan säga – det präglar

suveräne härskaren, och en kanske

större delen av civilrätten, och

DET INNEBÄR dock inte att

trösterik följd av detta lär väl ha

om du låtsas som att dina avtal

nämnda skyldighet för stater att

varit att härskaren fick möta sina
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fordringsägare i helvetet om inte annat, men så började
Gud dra sig tillbaka – snart såg man bara fötterna sticka
fram under gardinerna – och fram mot slutet av artonhundratalet sas det till och med att ”Gud är död” – inte
av en upplysningsman, utan av en romantiker. Ja, i så
fall så är väl Gud död, men folkrätten – slätstruken
som den kan vara – lever vidare och frodas, och det
kanske vi borde nöja oss med, käre läsare. Att lämna vårt
ekosystem i händerna på ett ärligt talat ganska tandlöst
regelverk kan intuitivt verka obehagligt, men vi har inga
alternativ, och vi kanske borde tro och hoppas på världssamfundets överlevnadsinstinkt, och inte minst så borde
vi tro att de har den goda smaken att hålla sina avtal, för
hur skulle vi annars orka bry oss om vår kära värld?
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Skönlitteratur för juriststudenten
Om fadermord, svartsjuka och rättsfilosofi i Fjodor Dostojevskijs

Bröderna Karamazov
Skribent: Jakob Larsson Taghizadeh

S

om juriststudent läser du

en annan approach – förslagsvis

tro att han inte producerat några

förhoppningsvis redan en

låter ni er intresseras för den

nyanserade verk får jag be dig tänka

del. Dock så har jag, efter

som jag tänkte presentera här:

om: Dostojevskij var en av dåtidens

samtal med mina klasskamrater,

Fjodor Dostojevskijs Bröderna

mest omtalade debattörer och var

funnit att skönlitteratur inte läses

Karamazov. Den utkom under

om något öppen för att diskutera

i någon större utsträckning alls!

andra halvan av artonhundratalet,

sina idéer. Faktum är att han låter

”Man läser ju redan hela tiden”

och är mästaren Dostojevskijs sista

flera av sina litterära verk fungera

var det någon som sa, och det var

och största bidrag till den ryska

som arenor där olika idéer möter

må så vara, men inte är det ett

realismen. Dostojevskij hade en hel

varandra.

argument! Att läsa en roman är

del intressanta epitet; förutom att

ingen plikt, det är något som vi

han var psykolog så var han även

NU KANSKE du undrar det här

gör av nyfikenhet! Så jag föreslår

mycket konservativ, och ännu mer

med att han är psykolog. Kafka var

att de goda juriststudenterna hittar

religiös! Om detta skulle få dig att

ju, som känt, jurist, men skulle en
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psykolog kunna ha en sån förståelse

sig vid romanens början i ett

i och med bådas ateism och intel-

för processen att denne skulle

väldigt infekterat gräl med sonen

lektuella intressen. Sist har vi

kunna skildra den på ett rättvisande

Dimitrij (som för övrigt inte växt

brodern Alexei, den enda egentligen

sätt? Misstro inte! Dostojevskij

upp tillsammans med fadern, han

verkligen sympatiske av de fyra

var inte på något vis obekant med

skickades runt mellan en massa

(eller tre, beroende på hur man ser

rättsprocessen. Faktum är att han

tillfälliga hem medan fadern söp

på det) bröderna, som är förskräckt

till och med dömdes till döden vid

och organiserade orgier och allt

över familjens förfall men som

ett tillfälle. Tsaren blev som tur

vad han höll på med), som vill ha

samtidigt är klok nog att inte bli

på bättre humör och lät benåda

ut arvet från sin avlidne mor. Som

direkt involverad.

Dostojevskij och hans meddömda

om det inte kunde bli värre så har

kamrater från dödsstraffet precis

de dessutom förälskat sig i samma

RÄTTEGÅNGEN UTSPELAR sig

när exekutionspatrullen g jorde sig

tjugotvååriga kvinna, Grusjenka.

först under bokens slutskede. Just

redo för att avfyra sina gevär, och

Dimitrij är alldeles förskräckt över

det här avsnittet av boken närmar

barmhärtig som han också var lät

risken för att fadern ska muta till

sig nästan satiren – åhörarna

han istället skicka sällskapet till en

sig Grusjenkas kärlek med moder-

reagerar på förhören med rop och

sval weekend i ett slags sibiriskt

sarvet, och har innan mordet talat

applåder, och bokens berättare

kollo.

offentligt om hur han ska döda

börjar plötsligt ta en hel del plats,

sin far. Detta samt en rad andra

och låter oss bland annat veta

BOKEN DÅ! Vad handlar den

olyckliga omständigheter gör att

att denna emellanåt hoppar över

om? I centrum för berättelsen

han senare åtalas för brottet.

mindre intressanta delar av förhan-

(notera dock att detta händer först

dlingen, ungefär som om denne

åtskilliga hundra sidor i den här

EN ANNAN, som får säga vara den

vore en del av resten av pöbeln

tegelstensromanen) är mordet

näst mest misstänkte efter Dimitrij,

som egentligen bara kommit dit för

på Fjodor Karamazov, en ganska

är Smerdjakov. Smerjdakov är

att suga på godbitarna. Samtidigt

otrevlig ödleliknande gubbe. Han

halvbror till Ivan – han tros vara

kommer det in en del intressanta

blir rånmördad i sitt sovrum. Vid

Karamazov den äldres oäkting,

rättsliga aspekter. Berättaren frågar

sundare familjeförhållanden skulle

tillkommen genom våldtäkt på en

sig om lekmannajuryn (tydligen

man ju kunna förvänta sig att det

psykisk sjuk kvinna som bodde

hade man den här ordningen i

inte är någon av Fjodors söner som

intill godset. Smerdjakov är intel-

dåtidens Ryssland) verkligen är

slagit ihjäl honom, men här har vi

ligent men förkrympt, epileptisk

kompetent nog att döma i ett så

en anmärkningsvärt osund familj.

och något av en kastlös i familjen.

komplicerat mål. Även Dimitrijs

Karamazov den äldre befinner

Han ser upp till sin halvbror Ivan

försvarsadvokat – en kändisadvokat
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som bemödat att uppenbara sig i

att det ryska samhället aldrig får

mordet ska ha den särskilda

den lilla staden först någon dag

tolerera fadermordet, samt att själva

laddningen? Det är en lite märklig

innan huvudförhandlingen –

målet handlar just om att bevara

vinkel av en försvarsadvokat rent

agerar på ett vis som förgrymmar.

de ryska sederna och försvara

juridiskt – men detta är trots allt

Vi har även frågan om vad kan

dem från modernitetens nihilism,

inte en juridisk strid, utan en

inträffa i en rättsordning där

som åklagaren menar gestaltas

moralfilosofisk.

vittnena är närvarande under hela

av vällustingar som Dimitrij

förhandlingen. Sist finns det en

Karamazov och dennes avlidne

DET ÄR en mycket matig roman,

övergripande fråga om rättspro-

far. Försvararsidan, å andra sidan,

med många huvudkaraktärer, och

cessen verkligen handlar om

intar samma relativistiska linje

varje karaktär har så som man

och ens är förmögen till att ta

som åklagaren opponerar – om

snabbt får vänja sig vid läsning av

reda på sanningen. Rättegången

man antar att Dimitrij dödade sin

ryska romaner åtskilliga namn.

fungerar också som ett arena för

far, är det verkligen ett fadermord

Vad är det nu, ett vanligt förnamn,

en filosofisk strid, liksom övriga

det handlar om? Det finns förvisso

ett fadersnamn, ett eller flera

delar av boken också gör. Åklagaren

blodsband som det mellan en far

smeknamn, samt ett efternamn.

företräder ett slags konservativ,

och en son, men krävs det inte

Hur som helst så är det en rekom-

absolutistisk linje, som går ut på

något annat än så för att fader-

mendation från min sida.
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Nya JF-kontoret
Som Juridiska Förenings tidskrift tyckte vi att det kunde vara på
sin plats att ge JF:s frontfigurer, ordföranden Gustav Bonta och
vice ordföranden Matilda Vikberg, lite plats i detta nummer.
Skribent: Tobias Håkansson
Foto: Mikael Sköld

Gustav

Matilda

Naturälskande hippie, skämt
åsido. Träningsintresserad
snubbe från Åtvid (Åtvidaberg)
- möjligen något fåfäng.

Värmlänning, varav en av fyra
systrar. Jag älskar att springa,
är en könskvoteringsnazi och
brinner för miljöfrågor.
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E

fter de inledande

“

Jag trodde inte att vi skulle
kunna åstadkomma så här
mycket, och samtidigt ha så
pass roligt som vi har

har dock inte stannat där, som en

De båda vittnar om hur styrelsen,

beskrivningar leddes

del i arbetet som vice ordförande

bestående av ledamöter från olika

samtalet in på hur det

har Matilda också varit engagerad

grupper och tillika olika terminer,

är att vara engagerad i JF, och då

i att skapa ett jämlikhetsutskott.

svetsats samman och blivit ett

framför allt att inneha ledande

“Jag anser att det är en del av

tajt gäng. Gustav igen: ”allt vi har

positioner. Både Vikberg och Bonta

JF:s ansvar att se till att männis-

åstadkommit är resultatet av en

hade en klar bild av vad de ville

kovärdet sätts främst såväl i utbild-

gemensam insats där alla parter

åstadkomma, och kandiderade

ningen som i JF:s eget arbete”.

dragit sitt strå till stacken”. När

också tillsammans.

Utskottet skall enligt utsago

arbetet är som hårdast kan de

årligen utge rapporter om hur

alltid se fram emot nästa represen-

VALSPRÅKET LÖD att göra JF

institutionen och JF själva agerar

tationsmiddag. Gustav: “Planet går

till en mer familjär förening som

i dessa frågor baserat på medlem-

mot Umeå ikväll, så idag ska vi ut

skulle komma närmare medle-

marnas upplevelser. Ett initiativ vi

och flyga lite.” Välförtjänt om du

mmarna. Både när det handlar om

på PF såklart applåderar.

frågar mig.

föreningen mer tillgänglig. Något

FÖRENINGEN HAR således

INNAN JAG lämnade JF-kontoret

som de båda menar att de under

utvecklats i den riktning de båda

för den här gången avslutade jag

den inledande tiden av deras

velat, frågan är kanske till vilket

med att fråga vad som ligger i

mandat tagit stora kliv mot.

pris. Både Matilda och kanske

pipelinen. Svaret blev “oj, hur

framför allt Gustav (vars kropp

mycket som helst”. För att nämna

VIDARE VILLE de också se till att

enligt utsago fått sig en törn)

några av alla de evenemang och

JF vågade mer. Gustav: “Jag ville

vittnar om att det varit mer arbete

tillställningar jag fick rabblade

att JF skulle våga mer, utforska

än förväntat, men också roligare

för mig kan nämnas slottsbalen,

nya vatten och kanske framför

än vad de kunnat föreställa sig.

examensceremonin och en massa

allt förbereda föreningen för

Gustav: “Jag trodde inte att vi

kul från pub och sittnings-

framtiden.” En del i det arbetet är

skulle kunna åstadkomma så här

utskottet.

enligt honom själv ansökan om

mycket, och samtidigt ha så pass

att ge JF kårstatus. Engagemanget

roligt som vi har”.

att synas, men också om att göra

och tron på att JF går att utveckla
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28 APRIL

TALANGDAG 2016
Pluggar du i vår på termin tre till fem? Och är du nyfiken på affärsjuridik?
Ta då chansen att utmana dig själv på Gernandt & Danielssons TALANGDAG
den 28 april 2016!
Vi ses till frukost. Sedan följer en hel dag med intervjuer, caseövningar och
problemlösningstest. Du får feedback av erfarna affärsjurister. Dessutom deltar
du i seminarier om affärsjuridik och om rollen som advokat.

Läs mer och ansök senast den 31 mars på
www.gda.se/karriar/talangdagen

Läs mer om en karriär hos Gernandt & Danielsson på
www.gda.se eller följ oss på facebook.
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Vad vore väl en
bankett på slottet?
“Kan du tänka dig att följa på med på bankett den 1 december.
Klädkoden är kostym, det blir middag med 200 träiga jurister och det
kommer hållas mängder med tal.”
Skribent: Tobias Håkansson
Fotograf: Frida Gustavsson
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B

eskrivningen av Juristmässans bankett

DET ÄR alltid intressant att iaktta, att se, men

som jag gav till min partner var

kanske framför allt att lära av de som redan

knappast menad att väcka dennes

kan. På banketten är de många - de som kan

intresse - utan snarare att slå ner detta. Själv

alltså. Missta dig dock inte. En kväll som den

var jag tveksam till vad en kväll på slottet

här är ni alla jämlika, och när timmen är slagen

faktiskt skulle ge mig och hoppades väl

och sittningsdelen över kommer du garanterat

närmast att min partners svar skulle bli ett

dansa loss till bandets covers tillsammans

artigt “tack, men nej tack”. När svaret blev ett

med flera av dina lärare - och kanske till och

rungande “ja” var saken dock klar. Jag skulle

med din framtida arbetsgivare. Det är i mötet

besöka Juristmässans bankett.

erfarenheter och upplevelser skapas, och trots
min tidigare ganska fientliga inställning till

FÖR DEN som inte vet rundas varje

tillställningar av detta slag kan jag inte annat

juristmässa av, eller startar - åsikterna på

än att konstatera att vad vore väl en bankett på

mässgolvet gick isär, med en traditionsenlig

slottet om inte alldeles, alldeles underbar!

bankett på Örebro slott. Med pompa och ståt
firas den gångna mässans succé samtidigt
som de som g jort den möjlig tackas av på
pampigaste vis. Ett evenemang som lockar ut
såväl lärare, som arbetsgivare och studenter
från sina travar med böcker för en kväll
spenderad i, framför allt, rikssalen på Örebro
slott. Fint ska det vara sa någon - och fint var
det också - men varför vore det något för dig?
SVARET LIGGER nog närmast i bankettens
unika blandning av insocialisering, kontakt
med arbetslivet och den underhållning
som kvällen bjuder på. För den som jag
som kommer från enklare förhållanden är
banketten en chans att se, lära och känna in
hur en sådan här tillställning går till. En chans
att få pröva sina vingar i ett sammanhang
tidigare förbehållet en annan klass. Att du som
student dessutom får chansen att mingla med
potentiella arbetsgivare- efter det att de fått
några glas innanför västen - gör knappast saken
sämre.

NU ÄNDRAR VI NAMN TILL DLA PIPER
Advokatfirma DLA Nordic integreras med DLA Piper och blir därmed
den största globala byrån på den svenska marknaden. Vi finns i över 30
länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien.
För mer information om oss och våra karriärmöjligheter besök dlapiper.se

