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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

 

 

 
 

Det lackar mot jul och Utlandsavdelningen 
presenterar lagom till årsslutet ett nytt 
Nyhetsbrev.  

Samtidigt vill jag redan nu be alla tänka framåt 
ett kvartal. Utlandsavdelningen anordnar 2011 
för tredje gången de alltmer populära 
Utlandsdagarna. Efter Paris och Malta träffas 
vi denna gång i den eviga staden och jag kan 
åter utlova ett spännande och mycket attraktivt 
program.  

Att möta våren i Rom är i sig redan en 
upplevelse. Om den sedan går hand i hand 
med intressanta föreläsningar av 
internationella koryféer på Rom-förordningarna 
samt en närmast spektakulär advokatpanel, 
och det hela kringgärdas av kulinariska och 
backanaliska uppenbarelser, allt detta 
dessutom till ett närmast oförskämt rimligt pris, 
kan jag med gott samvete rekommendera alla - 
svenska som ”utländska” advokater och 
biträdande jurister inklusive livspartner - att 
komma. Det är säkert klokt att boka 
omgående, eftersom antalet platser är 
begränsat och redan runt en tredjedel av 
kapaciteten är uppbokad genom anmälningar 
som börjat komma in i skrivande stund. 

Vi träffas på fredagseftermiddagen hos 
Unidroit i ärevördiga Villa Aldobrandini i 
centrala Rom. Det 1926 av dåvarande 
Nationernas Förbund grundade institutet hyser 
ett stort bibliotek och ägnar sig åt 
harmonisering av privaträtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer att få en exklusiv visning av 
institutet och höra om dess ursprung och 
verksamhet. Senare kommer två italienska 
professorer att (på engelska) berätta om de 
2009 ikraftträdda fördragen Rom I och Rom II 
som reglerar kollisionsrättsliga frågor inom EU.  

Lördagen ägnar vi inledningsvis åt årsmötet 
med nyheter från Samfundet. På 
eftermiddagen diskuterar sedan en panel 
bestående av gräddan av Italiens 
internationellt verksamma avvocati om sina 
erfarenheter. Vi är denna dag gäster på det år 
1925, på initiativ av kronprins Gustav Adolf, 
grundade Svenska institutet, beläget i en 
vacker villa som var tänkt som exempel på 
modern svensk arkitektur och inredningskonst 
inklusive Carl Malmsten-möbler och en 
Millesskulptur på gården. Institutet gränsar mot 
en park som ligger invid det praktfulla hotellet 
Parco dei Principe, där vi kommer att intaga 
fredagens middag och bo under helgen. 
Lördagen avslutas med en galamiddag på en 
utsökt restaurang. Detaljer får förbli hemliga för 
närvande. Men de som älskar det italienska 
kökets och tillhörande vinkällares 
storslagenhet kommer inte att bli besvikna. 

Jag önskar Er alla på styrelsens vägnar en 
fröjdefull jul, en sprakande start på det nya året 
och ser fram emot ett glatt återseende 2011. 

 

Med bästa hälsningar från Frankfurt 

Karl Woschnagg 

 

  

http://www.unidroit.org/english/presentation/villa.htm
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ARTIKLAR & NOTISER 

VAD ÄR EN SVENSK ADVOKAT UNDRAR TYSKEN 
 
(bidrag: Dr. Christina Griebeler, M.C.I.L.  
Rechtsanwältin, MANNHEIMER SWARTLING 
ADVOKATBYRÅ, Frankfurt am Main, Tyskland) 

 
Röda stugor på sommaren, luciasång och 
pepparkakor på vintern – med detta kan 
Sverige – åtminstone i Tyskland – samla 
poäng. Att Tyskland sedan många år är en av 
Sveriges största handelspartner är inte heller 
någon hemlighet. Svensk rätt däremot är för 
nästan alla tyska advokater närapå obekant: 
Vem eller vad är egentligen en svensk 
advokat? Förhandlar en kollega från Göteborg 
eller Stockholm annorlunda än en 
Rechtsanwalt i Frankfurt, Hamburg eller 
München. Finns det i Sverige verkligen inget 
GmbH? Kan en tysk advokat utan 
betänkligheter råda sin klient att acceptera 
svenska Allmänna Villkor (AGB)? Varför tycker 
egentligen svenskar så ofta att tyska avtal är 
komplicerade? Men framför allt: Är svensk rätt 
verkligen ”neutral”?  
 
Svar på detta och andra frågor kring den 
svenska advokatens yrkesroll såsom den 
svensk-nordiska rättstraditionen i allmänhet 
och särskilt svensk avtalsätt var temat vid ett 
samarrangemang som anordnades av 
Rechtanwaltskammer Frankfurt och 
Advokatsamfundets utlandsavdelning 
onsdagen den 29 november 2010 i Frankfurt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Efter en välkomsthälsning genom 
Rechtanwaltskammer Frankfurts 
Geschäftsführer, Rudol Lauda, inledde 
styrelseordförande Karl Woschnagg med ett 
föredrag över en svensk advokats 
kvalifikationer och arbete, styrelsemedlem 
Christina Griebeler och advokat Alexander 
Foerster presenterade för intresserade 
deltagare det speciella och förmånliga med 
svensk avtalsrätt samt Stockholms 
Handelskammares skiljedomsinstitut SCC.   
 
Alla tre föredragshållare är verksamma i 
Frankfurt och behöriga Rechtsanwälte i 
Tyskland. I anslutning till föredragen 
diskuterade deltagarna i personliga samtal sina 
erfarenheter med tysk-svensk rätt, samtidigt 
som det bjöds på svensk glögg och 
pepparkakor. Ur utlandsavdelningens 
synvinkel var hela arrangemanget ett 
utomordentligt lyckat bidrag till förbättringen av 
förståelsen och acceptansen av svensk rätt 
och svenska advokatkåren.  
 
Efter denna succé planerar 
Rechtsanwaltskammer Frankfurt 2011 en rad 
arrangemang med andra internationella 
advokatkårer. Kanske uppmuntrar denna 
rapport en eller annan kollega på 
utlandsavdelningen att genomföra en liknande 
informationstillställning i det egna landet.  
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ELEKTRONISKT UNDERTECKNANDE ELIMINERAR 

RISKEN FÖR KAPNING AV BOLAG 

 
(bidrag: Karolina Ullman, Advokat (Sverige) och 
Vandeadvokaat (Estland), och Johan 
Maunsbach, biträdande jurist, MAQS Law 
Firm, Tallinn, Estland) 

 
Under de senaste åren har flera fall av så 
kallad bolagskapning förekommit i Sverige. 
Bolagskapning innebär i korthet att en 
obehörig person genom ändringar i bolagets 
företagsregister skaffar sig möjlighet att 
företräda ett bolag och på så sätt tömmer det 
kapade bolagets tillgångar eller på annat sätt 
använder bolaget. Det kan exempelvis röra sig 
om en person som genom ansökan till 
bolagsverket ger sig själv firmateckningsrätt 
och därefter går till banken och får åtkomst till 
det kapade bolagets banktillgodohavanden. 
 
Bolagskapning är i Sverige möjligt eftersom 
t.ex. en ändringsanmälan till bolagsverket 
endast måste undertecknas av relevanta 
personer. Om signaturerna förfalskas är detta i 
princip omöjligt för bolagsverket att kontrollera. 
 
Antalet fall av bolagskapning i Sverige har 
visserligen varit lågt och kan i dagsläget inte 
sägas utgöra något större problem. Ämnet 
aktualiserar emellertid frågor om möjligheter att 
öka säkerheten samt förbättra systemet med 
till de tillbuds stående tekniska hjälpmedlen. I 
detta sammanhang finns anledning att snegla 
på ett land i Sveriges närhet som har ett väl 
utvecklat system för elektronisk underskrift, 
nämligen Estland. Estland är i flera avseenden 
världsledande inom frågor relaterade till IT-
användning och säkerhetslösningar i den 
offentliga sfären. 
 
Systemet i Estland är uppbyggt kring så 
kallade nationella ID-kort. De nationella ID-
korten används i första hand som legitimation 
samt inresedokument giltiga inom Schengen-
området. ID-korten är vidare försedda med ett 
chip vilket gör att de kan kopplas till datorer 
genom chipläsare. Med hjälp av PIN-koder kan 
sedan ID-korten användas i de flesta 
sammanhang som kräver elektronisk 
identifiering såsom internetbank, 
skattedeklarationer, röstning och utskrivning av 
receptbelagd medicin. Vidare används ofta 
elektroniska underskrifter ofta vid ingående av 
civilrättsliga avtal med t.ex. banker och 
telefonoperatörer, men även i avtal mellan 
företag. 
 
När det gäller bolagsrättsliga ärenden kan det 
estniska ID-kortet användas i de flesta 
situationer.  
 
 

 
 
 
Ett estniskt aktiebolag kan med ID-kortet bildas 
på Internet och processen kan vara klar så 
snabbt som på 15 min. Vidare kan ID-kortet 
användas till ändringsanmälningar såsom 
ändring av firmanamn eller 
styrelsesammansättning. Systemet med 
elektroniskt undertecknande med de nationella 
ID-korten fungerar mycket väl i Estland och 
används av i princip alla företagare. 
 
I Estland finns vid sidan av användningen av 
elektronisk underskrift även ett system med 
notarius publicus. Om en person inte har 
tillgång till elektronisk underskrift måste 
således handlingen många gånger bevittnas 
av notarius publicus. Detta gör att 
bolagskapning inte förekommer i Estland. 
 
Systemet med notarius publicus ter sig ur 
svensk synvinkel tämligen byråkratiskt. Med 
tanke på näringslivets krav på flexibilitet och 
snabbhet vore det inte önskvärt att införa detta 
i Sverige. Systemet med elektronisk underskrift 
vid exempelvis ändringsanmälningar till 
bolagsverket vore emellertid ett ändamålsenligt 
sätt att förhöja säkerheten och motarbeta 
bolagskapningar. I vart fall borde företag ges 
valmöjligheten att företagets ansökningar och 
ändringsanmälningar endast kan göras med 
elektronisk underskrift. 
 
Systemet med e-legitimation på kort finns 
redan tillgängligt i Sverige idag genom banker 
och Telia. Vid sidan av detta finns dessutom 
sedan oktober 2005 nationella ID-kort i 
Sverige. De nationella ID-korten utfärdas av 
polisen och kan användas som resedokument 
inom Schengen. Vidare är korten chipförsedda 
och skulle kunna användas på samma sätt 
som de gör i Estland. Problemet är att i 
Sverige är dess spridning minimal; de flesta 
vet inte ens om dess existens. Och eftersom 
det finns så få nationella ID-kort utfärdade 
finns det heller ingen som utvecklar deras 
användningsområde.  
 
Fördelen med att använda de nationella ID-
korten för elektronisk identifiering är främst att 
skapa ett enhetligt system inom Sverige. Med 
användande av de nationella ID-korten skapas 
även ett enhetligt system inom Europa så att 
samma elektroniska underskrift i framtiden kan 
användas för motsvarande funktioner i andra 
EU. En sak torde vara säker – i framtiden 
kommer elektronisk identifiering att fylla en 
viktig funktion i samhället. 
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UTLANDSAVDELNINGENS T-SHIRT 

 

 
 

 

  

Certifikatet kan beställas hos 
Utlandsavdelningens ordförande Karl 
Woschnagg (Woschnagg@buse.de). 

Denna sporttröja som varierar färg efter 
värdlandet för Utlandsdagarna blir år 2011 
grön, vit och röd i enlighet med den italienska 
flaggan. T-shirten kan beställas från Karl 
Woschnagg (Woschnagg@buse.de), Karolina 
Ullman (karolina.ullman@ee.maqs.com) eller 
via anmälningsblanketten till Utlandsdagarna 
för 30 euro + porto. Den finns i dam- och 
herrmodell i storlekarna S, M, L och XL.  
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Karl Woschnagg, ordförande  

 
 
Karolina Ullman, vice ordförande och kassör 

 
UllaKarin Hjalmarsson-Clark, sekreterare 

 

Massimo Caiazza, ledamot

 

 
 
Christina Griebeler, ledamot 

 
Pontus Lindfeldt, ledamot 

 
Christer Nordén, ledamot 

 

Kristina Nordlander, ledamot 
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BIDRAG TILL NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och förslag till 
Utlandsavdelningens Nyhetsbrev samt 
information om adressändringar och nya 
medlemmar kan skickas till Mikaela Lassborn 
Imbert mikaelassborn@hotmail.com samt 
Utlandsavdelningens sekreterare UllaKarin 
Hjalmarsson-Clark skriva@btinternet.com. 

Nyhetsbrevet har sammanställts av Mikaela Lassborn Imbert - mikaelassborn@hotmail.com 

God Jul 
& 

Gott Nytt År 
önskar  

Utlandsavdelningens  
styrelse 




