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VÄLKOMMEN TILL DEN STÖRSTA 
OCH MINSTA AVDELNINGEN INOM 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND!

Utlandsavdelningen omfattar ledamöter som har sin verksamhet 
förlagd utanför Sverige. En svensk advokat som är verksam utanför 
Sveriges gränser tillhör Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är 
alltså Utlandsavdelningen den största – till antalet medlemmar  
dock den minsta – avdelningen. Vi har ca 100 medlemmar, de  
flesta verksamma i Europa. För närvarande har Utlandsavdelningen 
medlemmar verksamma i bl. a. Belgien, England, Estland, Italien, 
Kina, Malta, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA  
och Österrike.
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EN STÄNDIG UTVECKLING

Alla och allt ska utvecklas och (helst) förbättras – alltid och hela 
tiden, livet ut. Även Utlandsavdelningen genomgår en ständig 
förändring och utveckling. Just nu gäller detta inte minst avdel-
ningens nyhetsbrev. 

Efter nästan 10 år av redaktörsinsatser från Mikaela Lassborn 
Imbert har i och med denna utgåva sekreteraren Christina 
Griebeler tagit över som redaktör för nyhetsbrevet. Denna 
förändring går hand i hand med en ny layout och en ny titel för
nyhetsbrevet – resultatet är här, framför dig: Utlandsadvokaten. 
Vi hoppas att du tycker om vårt ”nya” nyhetsbrev! Alla synpunkter 
är välkomna och om du som läsare av nyhetsbrevet har något 
bidrag som du gärna skulle vilja publicera, så är du mycket väl-
kommen att kontakta Utlandsavdelningens sekreterare via e-mail 
på cgr@msa.se. 

Du är även välkommen att kontakta sekreteraren ifall det finns 
något som du tycker att Utlandsavdelningen bör jobba med eller 
om du har synpunkter kring avdelningens arbete i övrigt. Just nu är 
det ett särskilt bra tillfälle att komma in med dina idéer, eftersom 
det är Utlandsavdelningen som i år arrangerar den årliga ord-
förande- och sekreterarkonferensen. Sista helgen i september 
träffas alla avdelningarnas ordförande och sekreterare samt en 
representant från Samfundets kansli i Wien för att diskutera frågor 
från medlemmarna och avdelningarnas arbete samt särskilda före-
teelser och statistik. Är det någon fråga som du anser ska tas upp 
inom det forumet eller på annat sätt – tveka inte att höra av dig till 
Utlandsavdelningens sekreterare under ovan angiven adress. Vi 
ser fram emot dina synpunkter och idéer och det är viktigt att just 
du delar med dig av dina åsikter! Tack på förhand säger 

Utlandsavdelningens styrelse genom dess sekreterare

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

2012 är speciellt för oss svenska ”utlandsadvokater”, av flera 
olika skäl. Dels kan vi glädja oss åt att vara medlemmar i ett 
Advokatsamfund som fyller 125 år. Samfundet har sedan dess 
grundande 1887 utvecklats till en viktig röst i samhällsdebatten 
och har även lagt grunden till det goda rykte och stora värde som 
titeln advokat har idag. En internationell jämförelse visar att svens-
ka advokaters anseende bland allmänheten är långt större än i 
många andra länder. Därtill kommer att vi genom höga kvalitets-
krav och en lämplighetsprövning, som inte finns i andra länder, är 
ganska få med internationella mått mätt. Tyskland, Italien, Spanien 
och inte minst USA har många gånger fler advokater per invånare 
än Sverige. Till exempel finns det bara i min hemstad Frankfurt fler 
”Rechtsanwälte” än det finns advokater i hela Sverige. Därmed 
finns  det all anledning att känna stolthet över att vara ledamot i 
Sveriges advokatsamfund och att lyfta på hatten för det goda 
arbete vår generalsekreterare gör för att representera oss utåt och 
det förnämliga sätt hon satt Samfundet på kartan under sin tid.

2012 är vidare speciellt av den anledningen att även 
Utlandsavdelningen fyller år! Det är 15 år sedan avdelningen 
grundades på initiativ av Carl Nisser i London som länge kämpade 
för idén om ett eget ”hem” för svenska advokater verksamma i 
utlandet. Vi har under dessa 1 ½ decennier vuxit med över 600 
procent och etablerat oss som en fullvärdig lokalavdelning. Vi 
arbetar med i alla Samfundets gremier och har tveklöst den hög-
sta relativa aktivitetsgraden. Långt fler än hälften av våra medlem-
mar har eller har haft ett uppdrag i styrelsen eller någon annan 
uppgift, något jag uttryckligen vill tacka alla för. Detta individuella 
och helt obetalda engagemang är en fundamental förutsättning 
inte bara för avdelningens vidare utveckling utan även  för vår 
existens. Således kan vi även känna stolthet över att vara medlem-
mar i Utlandsavdelningen. Med detta i minnet vill jag önska er alla 
en skön sommar.

Karl Woschnagg, 
Ordförande
Karl Woschnagg, 

mailto:cgr@msa.se
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UTLANDSAVDELNINGENS 
STYRELSE 2012

karl woschnagg, ordförande 
Karl är bördig från Ludvika och sedan 1990 verk-
sam i Tyskland. Han är även tysk Rechtsanwalt 
och delägare hos Buse Heberer Fromm i 
Frankfurt. Han arbetar mycket med fastighetsrätt, 
arbetsrätt och allmän affärsjuridik, svensk som 

tysk. Han har varit Utlandsavdelningens sekreterare i sex år och 
valdes på årsmötet på Malta i mars 2010 till ordförande. Karl är 
gift och har tre barn mellan nio och femton år.

christina griebeler, sekreterare 
Christina är förutom advokat också tysk  
Rechtsanwältin. Sedan 2006 är hon verksam på 
Mannheimer Swartlings kontor i Frankfurt med 
inriktning på finansjuridik samt på immaterial- 
rättsliga och andra affärsjuridiska frågor i svensk-
tyskt sammanhang. Privatlivet är snarare mans-

dominerat: förutom maken är det framför allt Christinas tre söner 
som ser till att familjelivet och fritiden är minst lika utmanande och 
omväxlande som jobbet. En lugn sommar på Öland ser nu alla 
fram emot.

pontus lindfeldt, ledamot

Pontus blev medlem i Advokatsamfundet 1993 
och i Bryssels Bar Association 1995. Han är 
verksam i Bryssel på White & Case med inriktning 
på EU-rätt och särskilt konkurrensrätt. Pontus har 
tidigare bl.a. varit ordförande i avdelningen.

karolina ullman, vice ordförande  
och kassör 
Karolina är ledamot i styrelsen sedan 2009 och 
delägare i MAQS Law Firm i Estland. Hon blev 
ledamot av advokatsamfundet 2004. 2010 blev 
hon också vandeadvokaat, d.v.s. estnisk advokat. 

Hon är även styrelseledamot i den Svenska Handelskammaren i 
Estland. Karolina gillar att sjunga i kör och umgås med vänner och 
springer hellre än bra. Hon påstår sig även kunna åka skidor på 
längden. Tid tillgänglig för fritidsintressen har dock minskat något 
den senaste tiden och istället går det åt mycket tid till att springa 
efter sonen Nils, som fyller 2 år i sommar. 

peter dahlen, ledamot 
Peter blev medlem i Advokatsamfundet 2010. 
Han är verksam på Clifford Chance i London med 
inriktning på finansiering och med särskilt fokus 
på den nordiska marknaden. Peter gillar att åka 
skidor och spelar gärna hockey i mån av tid. 

massimo caiazza, ledamot 
Massimo är italiensk advokat verksam i Milano 
sedan 1990 med egen advokatbyrå Caiazza 
& Partners. Sedan 1996 är han även leda-
mot av Sveriges advokatsamfund och arbetar 
med internationell affärsjuridik. Han har varit 

i Utlandsavdelningens styrelse i tio år, ordförande 2005 och 
därmed adjungerad ledamot i huvudstyrelsen. Sedan 2007 är 
han styrelseledamot och viceordförande i den svensk-italienska 
handelskammaren i Milano. Massimos fru kommer från Eskilstuna 
och de har tre barn mellan tio och arton år.

fredrik svensson, ledamot  
Fredrik Svensson är från Sveriges solsida 
– Skåne – och har arbetat på Mannheimer 
Swartling sedan 2001 (Stockholm och Malmö). 
Sedan 2006 är han verksam vid byråns kontor i 
Moskva och sysslar huvudsakligen med finans- 

och corporate financerelaterade ärenden, men även med annan 
internationell affärsjuridik. Fredrik blev advokat 2006 och är idag 
delägare vid byråns Moskvakontor. Fredrik har en flickvän från 
Tyskland som också är bosatt i Moskva. Han tycker om att gå på 
opera, åka skidor i alperna och spela tennis (sistnämnda dock ej 
med flickvännen).

artur swirtun, ledamot 
Artur är född i Polen men har studerat och bott 
en stor del av sitt liv i Sverige. Han blev medlem 
i Advokatsamfundet 2007 och är även polsk 
Radca Prawny (motsv. Solicitor). Artur är del-
ägare på Magnusson Advokatbyrå och verksam i 

Warszawa. Han arbetar med affärsjuridiska frågor med inriktning 
på bolagsrätt och transaktionsjuridik. Artur har fyra barn och 
tycker om konst, matlagning och jakt.
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PFLEIDERER-MÅLET OCH RÄTTEN  
ATT TA DEL AV HANDLINGAR
ett bidrag av emilia eriksson,  
white & case, bryssel

Rätten att ta del av allmänna handlingar har länge varit föremål för 
debatt på EU-nivå och har tyckts vara minimal  med svenska mått 
mätt. Detta håller dock långsamt på att förändras och debatten 
har nu blivit riktigt intensiv på konkurrensrättens område. 
Anledningen till detta är framför allt Pfleiderer-målet, ett nyligen 
meddelat avgörande från EU-domstolen. Detta behandlar möjlig-
heten att få ta del av handlingar som lämnats in inom ramen för 
eftergiftsprogram. Kommissionen har sagt att de tänker föreslå 
lagstiftning på området i år för att råda bot på det osäkra rätts-
läget. Frågan är om  det skulle vara en bra åtgärd? 

Den 14 juni 2011 kom EU-domstolen med förhandsavgörandet i 
Pfleiderer-målet på begäran av den tyska domstolen Amtsgericht 
Bonn. I målet belyste EU-domstolen den viktigaste problematiken 
och uttalade vilka principer som måste vägleda de nationella dom-
stolarna när de ställs inför en begäran av det här slaget. 

Frågan hade uppkommit i ett mål mellan företaget Pfleiderer och 
den tyska konkurrensmyndigheten, Bundeskartellamt, angående 
en ansökan om att få full tillgång till handlingarna i ett kartel-
lärende inom dekorpapperssektorn. Pfleiderer ansåg sig ha lidit 
skada, som kund till företag som varit inblandade i kartellen, och 
ville därför ta del av handlingar, inklusive material som lämnats in 
inom ramen för eftergiftsprogram, för att bättre kunna förbereda 
en skadeståndstalan gentemot de inblandade företagen.

EU-domstolen uttalade att det kommer an på medlemsstaterna 
att, i avsaknad av tvingande unionsrättsliga bestämmelser på 
området, införa och tillämpa nationella bestämmelser avseende 
rätt till tillgång till handlingar för dem som lidit skada av en 
konkurrensbegränsande samverkan. Detta måste dock ske med 
beaktande av unionsrätten och medlemsländerna får inte göra det 
i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att genomföra unionsrät-
ten. Särskilt angående konkurrensrätten uttalade domstolen att 
medlemsländerna måste se till att de bestämmelser som införs 
eller tillämpas inte innebär att en effektiv tillämpning av artiklarna 
101 och 102 TFEU undergrävs.

Därefter uttalade domstolen angående eftergiftsprogram-
men att de utgör ett användbart verktyg för att effektivt kunna 
avslöja och sätta stopp för överträdelser av konkurrensreglerna. 
Eftergiftsprogrammen gagnar således inte bara de enskilda drab-
bade individerna, utan även syftet att artiklarna 101 och 102 
TFEU ska tillämpas effektivt. Vidare uttalade domstolen att ett 
utlämnande av dessa handlingar till dem som har för avsikt att 
väcka en skadeståndstalan skulle kunna påverka programmens 
effektivitet, eftersom det kan avskräcka personer från dem. 

Efter att ha diskuterat de båda sidornas olika intressen uttalade 
domstolen att en intresseavvägning endast kan göras av de natio-
nella domstolarna i varje enskilt fall samt att denna avvägning ska 
göras inom ramen för den nationella rätten och med beaktande 

av samtliga relevanta omständigheter. Domen kan tyckas klar och 
rimlig utifrån det rådande rättsläget. Mycket mindre klart är dock 
hur domen ska tolkas och tillämpas i praktiken och hur problemati-
ken kan lösas på bästa sätt.

Först och främst står det redan klart att nationella domstolar kom-
mer att tillämpa EU-domstolens riktlinjer på olika sätt, beroende 
på de nationella processuella reglerna. Amtsgericht Bonn och 
den brittiska domaren Roth har redan kommit till motstridiga 
domslut. Amtsgericht Bonn ansåg i slutändan i Pfleiderer-målet, 
att Bundeskartellamt var tvungen att lämna ut icke-konfidentiella 
versioner av beslutet och alla beslagtagna handlingar, men att 
den hade rätt att vägra lämna ut handlingar med eventuella bilagor 
som givits in inom ramen för eftergiftsprogram. Judge Roth ansåg 
däremot, i det nyligen avgjorda målet mellan National Grid och 
ABB, att en intresseavvägning tillät utlämnande av en begränsad 
mängd material till en begränsad krets (till en så kallad ”confiden-
tiality ring”). Frågan hade uppstått i ett mål där företaget National 
Grid fört skadeståndstalan mot företag i en ställverkskartell som 
EU-kommissionen bötfällt år 2007. Av intresse är att Judge Roth 
ansåg sig vara den ende som fick ta del av hela kommissionsbe-
slutet och resterande handlingar och ensam hade rätt att avgöra 
vilka delar av det som var relevanta för klaganden och därmed 
kunde lämnas ut. 

Det är i och för sig klart att en bedömning måste göras i det 
enskilda fallet, beroende på vilka faktorer som är relevanta och 
beroende på hur de olika rättssystemen ser ut. Att de olika 
domarna kunde komma till så pass olika domslut är ända anmärk-
ningsvärt. Enligt min mening är det tveksamt om unionsrättens 
effektivitet verkligen säkerställs och om de som lidit skada på kon-
kurrensrättens område verkligen kommer att få ta del av tillräckligt 
med material för att effektivt kunna föra en skadeståndstalan och 
på så sätt ta tillvara sin rätt till skadestånd. Det kan endast framti-
den utvisa, men med tanke på hur svårt det varit att föra denna typ 
av talan tidigare, måste möjligheten att få ta del av material som 
lämnats in inom ramen för eftergiftsprogram anses vara ett viktigt 
led i att underlätta för skadelidande. 

För det andra anser jag att det rådande rättsläget är alldeles för 
osäkert mot bakgrund av vad som rimligen kan förväntas av ett 
rättssystem. Det finns en uppenbar risk för forum shopping och 
att lika fall behandlas olika om nationella domstolar får fortsätta 
behandla skadeståndsmål så här pass olika. I Pfleiderer-målet 
rörde det sig i och för sig om att få ta del av material som lämnats 
in inom ramen för ett tyskt eftergiftsprogram, medan Judge Roth 
hade att ta ställning till material som lämnats in inom ramen för ett 
av Kommissionens eftergiftsprogram. Men att möjligheten att få ta 
del av material skulle vara olika beroende på om man drabbats av 
en nationell eller europeisk kartell, eller sökt eftergift på nationell 
eller europeisk nivå anser  jag inte heller vara en rimlig uppdel-
ning. Detta särskilt inte i den alltmer globaliserade världen som vi 
lever i där handelshinder rivs ner ett efter ett och många konkur-
rensbegränsande samarbeten sträcker sig långt utanför nationella 
gränser. 

Det är klart att det finns många argument mot att införa tvingande 
regler som EU-kommissionen föreslagit. Många olika nationella  
systemskulle behöva förändras. Det skulle kräva enorma resurser  
och även kunna avskräcka personer från att använda sig av 
eftergiftsprogrammen. Det sistnämnda tror jag dock inte att det 
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finns särskilt stor risk för. Som Judge Roth påpekade har det 
sedan länge stått klart att varken en ansökan om eftergift eller en 
beviljad eftergift inte skyddar bolag mot skadeståndsanspråk. Av 
större betydelse är enligt min mening i det här sammanhanget 
de skadelidnas möjlighet att effektivt ta tillvara sina rättigheter. I 
väntan på en EU-lagstiftning anser jag dock att det vore önskvärt 
att EU-kommissionen snarast publicerade åtminstone riktlinjer 
om vad den anser vara skyddsvärda uppgifter och i vilken mån 
nationella domstolar borde lämna ut material som lämnats in inom 
ramen för eftergiftsprogram. Detta borde minimera risken för olika 
tillämpningar av EU-domstolens uttalade riklinjer och säkerställa 
en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna på både nationell- 
och EU-nivå.

NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TYSKLAND 
nedanstående bidrag har tidigare publicerats i buse  
heberer fromms nyhetsbrev buse international

managing director’s employment contract  
= consumer contract (by rechtsanwalt  
dr. axel von einem)
The German Federal Labour Court (Bundesarbeitsgericht)  
recently decided that employment contracts for Managing  
Directors in German limited liability companies, which to date 
could be negotiated with a relatively large degree of contractual 
freedom, are “consumer contracts“ and for this reason – as is the 
case for normal employment contracts – are subject to the strict 
content controls pursuant to the German Civil Code. In parti-
cular, this means that the stipulations must be examined in order 
to determine if they are sufficiently “transparent“ and “suitable“, 
otherwise they are invalid. The risk is borne solely by the company 
because the Managing Director can, up to his departure from 
the company, claim that the clause was invalid. This should be 
taken into consideration when concluding a Managing Director’s 
employment contract.

blank certifications are again possible in switzerland  
(by rechtsanwalt lutz hartmann)
Many are familiar with the longstanding practice where the 
transfer of German limited liability company shares is certified 
before a Notary Public in Basel, Switzerland in order to avoid the 
fixed German notary fees and to enable a negotiation on the fees 
with a Swiss Notary Public. This possibility was contested with 
the amendment of the Limited Liability Companies Act because 

an earlier decision of the District Court in Frankfurt appeared to 
confirm that the required submission of a shareholders’ list by the 
certifying Notary Public inevitably meant that such had to be a 
German Notary Public. A recent decision of the Higher Regional 
Court in Dusseldorf contests this opinion and also allows the 
submission of a shareholders’ list by a Swiss Notary Public. 
However, it is yet to early to give the all-clear as only one such 
decision has been reached so far and a rejection, for example by 
the local Commercial Register, appears very likely. Parties who 
are interested in carrying out a certification in Switzerland should 
wait and see if the decision of the court in Dusseldorf is accepted 
by other courts.

 
 
 
 
 
 
 

the new german laws governing the restructuring of 
companies (by prof. peter fissenewert). 
With the enactment of the “Gesetz zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen” (ESUG, Act Serving the Further 
Facilitation of the Reorganization of Enterprises) the first stage 
of reforming German insolvency laws has been completed. At its 
core, the Reorganization Facilitation Act is intended to enable 
an early reorganization of companies, thus contributing to a new 
culture of reorganization in Germany. The selection of the (tem-
porary) insolvency administrator is totally new, as is the possibility 
of a “debt-equity swap” or protection similar to “US-Chapter 
11”. The opportunity given to debtors to place themselves under 
a “protective shield” is entirely new; this has been instituted in 
order to allow them to already prepare for a reorganization in the 
phase of an impending inability to pay debts as they become due 
or where they are over-indebted. In the future, the preliminary cre-
ditors’ committee will be able to formulate a general requirement 
profile based on which the administrator will be selected, or may 
also specifically nominate an administrator.
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UTLANDSAVDELNINGENS  
PRACTISING CERTIFICATE

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

Issued in: Date: Certificate number:

INTERNATIONAL SECTION OF 
THE SWEDISH BAR ASSOCIATION

Practising Certificate 
for the year

I hereby certify that

is a member of the Swedish Bar Association 
and thus entitled to practise as advokat.

The President of the International Section 
of the Swedish Bar Association

mailto:woschnagg@buse.de


RAPPORT FRÅN UTLANDSDAGARNA I 
BARCELONA 16 – 18 MARS 2012

Försommarväder mötte deltagarna på Utlandsavdelningens 
årsmöte i Barcelona den 17 mars, där  Samfundets minsta 
men snabbast växande avdelning firade sitt 15-årsjubileum. 
Sedan grundandet 1997 har avdelningens medlemstal ökat 
med över 600%. Den representerar nu svenska advokater 
över hela Europa, i USA, Asien och Australien. Runt årsmötet 
anordnades för 70talet deltagare de traditionella Utlandsda-
garna med utbildningsprogram inklusive ett besök i Bar-
celonas advokatsamfunds (Il lustre Collegi d’Advocats de 
Barcelona) ärevördiga bibliotek, som skall vara en av världens 
äldsta juridiska litteratursamlingar med manuskript ända från 
1000-talet. Talare var bl.a. författaren och samhällsdebattören 
advokat Claes Borgström. Evenemanget avslutades med en 
magnifik galamiddag i den katalanska huvudstadens hyper-
moderna och trendiga hamndistrikt.

1.  Generalsekreterare Anne Ramberg, Barcelonas  
samfunds president Pedro Yúfera och utlandsav- 
delningens ordförande Karl Woschnagg.

2. Rundvandring på Barcelonas samfunds bibliotek.

3.  Claes Borgström berättade hur juridiken kan påverka 
politiken.

4. Utlandsdagarna.

1. 2.

3.

4.

bidrag till nyhetsbrevet

Bidrag, kommentarer och förslag till 
Utlandsadvokaten samt information om 
adressändringar och nya medlemmar 
skickas till Christina Griebeler, 
cgr@msa.se

mailto:cgr@msa.se

