
 

 

 
 

  

 

                               

UTLANDSADVOKATEN 

 

 

  

 

 

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 gräsner tillhör Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså 

Utlandsavdelningen den största - till antalet medlemmar dock den minsta - avdelningen. Vi har cirka 100 



 

medlemmar, de flesta verksamma i Europa. För närvarande har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i 

bland annat Belgien, Cypern, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen, Portugal, Ryssland, 

Schweiz, Spanien, Tyskland och USA.  
  

 
 

 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET   
 

 

 

Som många av er noterade kunde jag inte delta i 

årets Utlandsdagar men som ”kompensation” föddes 

en liten son den 1 april som just nu upptar det mesta 

av min tid. Jag har dock fått rapporter från tillförlitliga 

källor att Utlandsdagarna på Mallorca var mycket 

uppskattade och jag tackar för förtroendet att jag 

återigen blivit vald till Utlandsavdelningens 

ordförande. 

   

Den stora snackisen i världen just nu är väl 

Panamadokumenten? Varje land verkar fått sin 

lokala skandal. I Sverige har det mest rapporterats 

om Nordea och om den isländska skandalen som 

redan fått stora politiska konsekvenser. I Estland har 

några panamabolag kopplats till redan kända 

korruptionsskandaler men även det estniska 

samfundets nyvalde ordförande Hannes Vallikivi har 

fått sig en känga i media sedan det visat sig att han 

förmedlat ett panamabolag till en klient. Med tanke 

på den mängd dokument som nu granskas lär det 

dröja länge innan alla scoop har publicerats. 
 

Inom avdelningen är vår största fråga (som vanligt) 

varför vi inte kan få vår avdelning att växa. Vi har 

under alla mina år som advokat varit ungefär 100 

aktiva medlemmar och detta trots att 5-årskravet 

sänkts till ett 3-års krav. Här får jag uppmana alla att 

vid varje tillfälle ni stöter på svenskar i era länder 

som är ledamöter av det lokala advokatsamfundet 

att göra reklam för möjligheten att även bli ledamot 

av Sveriges advokatsamfund. Viktigt är även att nya 

medlemmar känner sig välkomna och snabbt 

införlivas i våra nätverk så de vill stanna. 

   

Jag vill återigen uppmärksamma alla på vår grupp 

på LinkedIn. Sök efter ”Svenska Jurister i Världen” 

och gå med. Vi har redan 78 medlemmar, svenska 

advokater och jurister som arbetar utomlands. Men, 

gruppen är inte särskilt aktiv än. Starta gärna en ny 

diskussion eller lägga upp artiklar du skrivit i andra 

sammanhang. Ju mer aktivitet desto trevligare för 

oss alla.  

 

Med en önskan om en fortsatt skön sommar! 

 

 
Karolina Ullman  

 

 

 
 

 

 
 



 

RAPPORT FRÅN UTLANDSDAGARNA 2016 - ÅRETS UTLANDSDAGAR 
AVHÖLLS I PALMA  

 

 
Utlandsdagarna, som numera blivit ett väletablerat 

och uppskattat arrangemang, anordnades 

traditionellt i samband med avdelningens Årsmöte 

som i år avhölls på det anrika Castillo Hotel Son 

Vida i Palma de Mallorca. Ett 40 tal advokater och 

biträdande jurister deltog, däri dels de som har sin 

verksamhet förlagd utanför Sverige och dels 

medlemmar från Samfundets övriga avdelningar. 

  

Utlandsdagarna var indelade i två utbildningspass, 

varav det första ägde rum på fredag eftermiddag på 

Mallorcas advokatsamfund. De något mer nyfikna av 

deltagarna kunde notera att samfundet på Mallorca 

till skillnad från andra advokatsamfund vi besökt de 

senaste åren inte bara hade magnifika lokaler utan 

även egen bar och restaurang. Otto Cameselle, 

spansk advokat, inledde med att berätta om hur det 

är att praktisera juridik i Spanien. Därefter fortsatte 

konferensen med att Natalia Rigo Olausson, spansk 

advokat och tillika svensk generalkonsul, redogjorde 

för rättsfrågor kring förvärv av fastigheter på 

Mallorca, medans advokat Lars Isacsson berättade 

om fastighetsmarknaden i Spanien ur en svensk 

advokats perspektiv. Lars och Natalias föredrag 

följdes av en frågestund med frågor framförallt 

rörande den spanska fastighetsmarknaden, stigande 

fastighetspriser och obegripliga skatteregler. 

 

        

  

Kvällens sista punkt var middagen på hotellets 

restaurang som bjöd på en spektakulär utsikt över 

nattlivet i Palma de Mallorca. 

Lördagens utbildningspass börjande med ett 

föredrag av Göran Lambertz, Justitieråd vid Högsta 

Domstolen, som behandlade den aktuella frågan 

avseende domarens roll i samhällsdebatten. Göran 

Lambertz konstaterade bland annat att domaren inte 

enbart bör förklara och informera om olika 

rättsfrågor utan även delta i samhällsdebatten för att 

försvara rättsväsendet och rättsstaten då bättre 

debatt innebär bättre samhälle. Han delade även 

frikostigt med sig av sina erfarenheter hur man bör 

hantera mediadrev och yppade dessutom vissa av 

sina egna förhållningsregler såsom t.ex. att: ”alltid 

tala sanning och bluffa aldrig, vara vänlig, aldrig elak 

och raljera inte samt att inte besvara frågor som inte 

bör ställas och inte tala om struntsaker”. 

 

        

 

Programmet avslutades med en uppskattad 

föreläsning av Jens Lapidus: Advokaten och 

författaren, mellan pennan och verkligheten, där vi 

fick reda på varför Jens aldrig kunnat skriva utan att 

vara jurist och vad som gör hans skrivspråk 

hårdkokt, våldsamt, kort och autentiskt. Vi fick även 

en snabbkurs i skrivning av Jens som betonade 

vikten av att gräva där vi står, vara försiktiga med 

ordet ”hade” och extremt försiktiga med ordet 

”plötsligt” (som tydligen får användas högst en gång 

per roman - i alla fall om Jens får bestämma), och 

avslutningsvis inte använda förstärkande uttryck. 

 

 

 



 

 

Lördagen började med Utlandsavdelningens 

Årsmöte där bl. a Maria Billing, Advokatsamfundets 

chefsjurist, informerade om Samfundets verksamhet 

och gav inblick i aktuella frågor för advokater. Hon 

redogjorde även för de ändringar av stadgarna för 

Sveriges Advokatsamfund som föreslogs av 

huvudstyrelsen. Årsmötet valde sedvanligt ny 

styrelse som i år fick tillskott av Astrid Trolle Adams 

från London samt förstärkning av avdelningens 

trogne Karl Woschnagg som gjorde come back i 

avdelningens styrelse. 

 

        

 

Innan dagen fortsatte med det andra 

utbildningspasset samlades Utlandsavdelningens 

medlemmar för en gemensam lunch som avnjöts i 

det soliga och vackra vårvädret på hotellets terras. 

Övriga deltagare kunde under tiden ägna sig åt fria 

aktiviteter såsom t.ex. tennis, golf eller spa på 

hotellet eller rundvandring på ön. 
 

 

Konferensen avrundades med en delikat middag på 

Misa Braseria där det bjöds på en uppsjö av lokala 

maträtter och goda spanska viner. 

 

        

 

Även om årets Utlandsdagarna i Palma de Mallorca 

hade något färre medlemmar än föregående år 

lyckades man skapa en fantastisk stämning där 

deltagarna fick möjlighet till vidareutbildning inom 

ramen för Samfundets utbildningskrav genom att 

delta i ett fullspäckat och lärorikt program och 

dessutom träffa kollegor verksamma i olika delar av 

världen. 

  

Rapporterade advokat Artur Swirtun 
 

 

 
 

 

 

UTLANDSAVDELNINGENS STYRELSE 2016  
 

 
KAROLINA ULLMAN, ORDFÖRANDE 

Karolina är ledamot av 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 edsvuren advokat som det 

heter i Estland. Hon är även ordförande i Svenska Handelskammaren 

i Estland samt ledamot i Estlandssvenskarnas kulturförvaltning, en ex-

territoriell kommun med självbestämmande i kultur- och språkfrågor. 

Förutom de ideella verksamheterna används fritiden till att sjunga i kör 

 

 



 

och umgås med vänner. Springa och åka längdskidor är favoriterna på 

sportsidan. Karolina är gift med Gustaf som brukar hänga med på 

Utlandsdagarna och de har två barn.  
 

 

 

CHRISTINA GRIEBELER, VICE ORDFÖRANDE OCH 
SEKRETERARE 

Christina är förutom advokat också tysk Rechtsanwältin. Sedan 2006 

är hon verksam på Mannheimer Swartlings kontor i Frankfurt med 

inriktning på finans- och obeståndsjuridik samt på immaterialrättsliga 

och andra affärsjuridiska frågor i svensktyskt sammanhang. 2010 blev 

hon invald i Utlandsavdelningens styrelse och våren 2011 tog hon 

över som sekreterare. På årsmötet i Palma de Mallorca valdes hon till 

vice ordförande. Christina är även aktiv inom Svenska 

Handelskammaren i Tyskland, Tyska+Svenska Handelskammaren i 

Sverige och Tysk-Nordiska Juristföreningen, och hon skriver 

regelbundet i tyska publikationer om den senaste utvecklingen i 

utvalda områden av svensk (och tysk) affärsjuridik. Privatlivet är klart 

mansdominerat: förutom maken är det framför allt Christinas tre söner, 

som är mellan 5 och 11 år, som ser till att familjelivet och fritiden är 

minst lika utmanande och omväxlande som jobbet.  
 

 

 

 

 

KARL WOSCHNAGG, LEDAMOT OCH WEBBANSVARIG 

Karl kommer från Dalarna och är sedan 1990 verksam i Tyskland. 

Han arbetar på HEUSSEN i Frankfurt, har tidigare 

varit Utlandsavdelningens ordförande och är ledamot i Samfundets 

huvudstyrelse. Karl är gift och har tre barn. 
 

 

 

 
JON-MARCUS MEESE, LEDAMOT OCH KASSÖR 

Marcus är både svensk och tysk medborgare och advokat samt 

Rechtsanwalt. Född och uppvuxen i Frankfurt, läste han juridik i 

Frankfurt, Kiel och Stockholm. Sedan 2002 är Marcus bosatt i 

München. Han är delägare på Baker & McKenzie och specialiserad på 

bolagsrätt, M&A och joint ventures, oftast i internationella 

sammanhang - helst med en nordisk anknytning. Under åren 2005 

och 2006 jobbade Marcus på Baker & McKenzies kontor i Stockholm. 

Sedan dess är han medlem i Advokatsamfundet och aktiv inom 

många tysk-svenska organisationer (Svenska Handelskammaren, 

SWIFO, Tysk-Nordiska Juristförening, Svenska  Skolan i München). 

Marcus har en finlandssvensk fru och tre döttrar mellan 4 och 9 år. 

 

 



 

Han tycker om alla sorters friluftsaktiviteter som flugfiske, jakt och 

skidåkning. 
 

 

 

PONTUS LINDEFELT, 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 

bland annat varit ordförande i avdelningen.  
 

 

 

 

 

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 delägare 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. 
 

 

 

 

 

FREDRIK SVENSSON, LEDAMOT  
Fredrik Svensson är från Sveriges solsida - Skåne - och har arbetat 

på Mannheimer Swartling sedan 2001 (Stockholm och Malmö). Sedan 

2007 är han verksam vid byråns kontor i Moskva och sysslar 

huvudsakligen med transaktions- finansrelaterad juridik, men även 

med annan internationell affärsjuridik. Fredrik blev advokat 2006 och 

är idag delägare vid byråns Moskvakontor. Han tycker om att gå på 

opera, åka skidor i alperna och spela tennis.  
 

 

 

 

 

ASTRID TROLLE ADAMS, LEDAMOT 

Astrid är uppvuxen i Stockholm och bor sedan 2008 i London. Hon 

arbetar för advokatbyrån ebl miller rosenfalck sedan 2010 och är 

"qualified solicitor" och medlem i The Law Society sedan 2012. I 

oktober 2011 blev Astrid advokat och är sedan mars i år ledamot av 

styrelsen i Utlandsavdelningen. Astrid delar sin tid mellan Corporate 

och Commercial grupperna på byrån samt  är i kontakt med alla 

byråns svenska klienter. Astrid är gift och har två söner. Hon tycker 

om att resa och att utöva sport så fort hon får möjlighet.  
 

 

 

 

 
 



 

 

SVENSK ADVOKAT PÅ CYPERN   
 

 
Det cypriotiska rättsystemet – en kort historia 

  

På grund av det strategiska läget i östra medlehavet 

har Cypern alltid spelat en viktig roll i regionens 

handel och politik. År 1878 kom ön under Brittisk 

kontroll i enlighet med the Cyprus Convention 1878, 

där London, i gengäld mot att man gav sitt stöd till 

det Osmanska riket under Berlinkongressen samma 

år, erhöll administrationsrätt över ön. När Osmanska 

riket senare anslöt sig till trippelalliansen 1914, 

annekterades ön helt och blev en brittisk kronkoloni.  

  

Det cypriotiska rättsystemet bygger således på 

common law och följer än idag engelsk praxis och 

litteratur i många avseenden. Större delen av öns 

advokater har vid något tillfälle under sin utbildning 

studerat i ett land där rättsystemet bygger på 

common law, oftast England eller USA. Trots det 

stora inflytandet från England är det cypriotiska 

advokatyrket dock inte uppdelat i Solicitors och 

Barristers, utan har i stället en samlad advokattitel. 

  

De engelska influenserna gör sig särskilt tydliga 

inom avtalsrätten, som bygger på the Law of 

Contracts Chapter 149 från år 1959, samt 

bolagsrätten, som i sin tur är en direkt kopia av 1949 

års Companies Act. Andra rättsområden med stark 

engelsk koppling är ersättningsrätt, bevisföring, och 

straffrätt. I rättsområden som familjerätt har 

kontinental grekisk rätt ett större inflytande. Cypern 

har även, till skillnad från England, en konstitution. 

  

Den cypriotiska advokatkåren  
  

I dagsläget finns över 2700 advokater registrerade 

under det Cypriotiska Advokatsamfundet (the 

Cyprus Bar Association). Advokatkåren på Cypern 

Reglerna ställer även krav på att advokater skall 

beakta de mänskliga fri- och rättigheterna, vilka 

skyldigheter som gäller för anställda vid 

advokatbyråer (sekretess och intressekonflikt), samt 

hur kommunikationen mellan advokat, motpart, 

domstol och domare ska ske. Advokaters agerande i 

domstol hanteras också ingående. 

  

Advokatyrket inom den finasiella tjänstesektorn 

  

Advokatverksamheten på Cypern är i stort 

koncentrerad kring rederiverksamhet, 

bolagsetablering och skatterätt, samt processrätt. 

Under 1980 och 90-talet fanns flertalet svenska 

redierier med kopplingar till Cypern, däribland 

Svenska Orient Linien, Bilspedition, Bylock & 

Nordsjofrakt och TransAtlantic. I dagslaget har den 

svenska rederierna kommit att ersättas av norska. 

  

Cypern kom även på 1990-talet att etablera sig som 

en attraktiv jurisdiktion för amerikanska företag och 

investment fonder som sökte att etablera sig i 

Ryssland och Östeuropa efter Sovjetunionens fall. 

  

År 2004 blev Cypern EU medlem och åren innan 

genomfördes flera rättsliga reformer, särskilt inom 

bank och finanssektorn, konsumentskydd och inom 

skattelagstiftningen. EU medlemskapet, och de nya 

regelverken, bidrog till en växande finansiell 

tjänstesektor. Advokater kom att inneha en 

särställning inom sektorn då endast de, enligt lag, 

får etablera företag hos det cypriotiska bolagsverket. 

  

Kostnaderna för en allt för stor offentlig sektor, 

kombinerat med bankernas överexponering 

gentemot den grekiska marknaden, kom att 

resultera i en finansiell kris 2013 som slog hårt mot 



 

är organiserad i lokala avdelningar som i sin tur 

lyder under det centrala samfundet.  

  

Advokatverksamhet regleras främst av 

Advokatlagen (The Advocates Law Chapter 2). 

Lagen innehåller bestämmelser kring akturisering av 

advokater, advokatbyråers bildande och skötsel, 

advokaters försäkringsskyldighet, hur advokater 

skall agera i domstol, regler för advokater inom EU 

som praktiserar på Cypern, de lokala 

advokatsamfundens sammansättning, det centrala 

advokatsamfundets sammansättning, samt 

advokatkårens pensionsfond.  Lagen slår även fast 

att advokater är sk. officers of justice och anses 

därmed utöva ett offentligt ämbete. 

 

I enlighet med Advokatlagen har advokatsamfundet 

utfärdat särskilda etiska regler som alla advokater 

måste följa (the Code of Conduct for Lawers 

237/2002). De etiska reglerna har många likheter 

med de regler för god advokatsed som svenska 

advokatsamfundet utfärdat. Detta gäller särskilt 

värnandet av klientintresset, advokatens skyldighet 

att agera oberoende, hantering av intressekonflikt, 

diskretion och tystnadsplikt, krav på skäligt arvode, 

hantering av klientmedel, samt upplysingsplikt om 

rättshjälp för klienter.Vidare betonar reglerna även 

att ärenden alltid skall behandlas inom skälig tid, 

med beaktande av gällande rätt, och inom ramen för 

samfundets etiska regler. 
 

cypriotiska ekonomin, särskilt småsparare och den 

finansiella tjänstesektorn. I slutet av mars 2016 

lämnade Cypern emellertid trojkans åtgärdsprogram 

efter en framgångsrik implementering. Ekonomiska 

utmaningar kvarstår dock, särskilt när det gäller 

antalet dåliga lån och förseningar av privatiseringar 

av statliga bolag. 

  

Krisen har emellertid också bidragit till en ökad 

efterfrågan av regulerade tjänster, så som 

etablerandet av olika fondstrukturer samt 

aktiehandelsbolag. Juridiska tjänster kopplade till 

compliance, särskilt i anknytning till 

pennigtvättsefterlevnad, FATCA och CRS har också 

ökat markant. 

  

George Chr. Pelaghias 

M.A. LL.M, CAMS  

Senior Associate / Chr. G. Pelaghias & Co LLC, 

Larnaca, Cypern 

 

 
  

 

 

 
 

 



  

 
BREXIT - FRÅN ETT SVENSKT 
PERSPEKTIV  
  

Som alla säkert vet kommer Storbritannien att den 

23 juni 2016 hålla en folkomröstning om landets 

fortsatta medlemskap i EU. Även om det mesta talar 

för att resultatet kommer att bli ett fortsatt 

medlemskap är opinionsläget osäkert. Det kan 

således inte uteslutas att resultatet skulle kunna bli 

en majoritet för ett utträde, en så kallad ”Brexit”. 

Detta har redan föranlett mängder av spekulationer 

och analyser av de konsekvenser ett sådant resultat 

skulle kunna medföra för såväl Storbritannien som 

för övriga medlemsländer. Avsikten med detta 

nyhetsbrev är inte att bidra till ytterligare 

spekulationer utan endast att lyfta fram några 

aspekter som kan vara av intresse för svenska 

företag i deras relationer med Storbritannien under 

den period som Storbritanniens fortsatta status i EU 

är osäker. 

  

 
 

5.           Val av engelsk domstol 
  

Inom EU regleras erkännande och verkställighet av 

domar genom Bryssel-förordningen. I förhållande till 

EFTA-länderna finns ett motsvarande regelverk i 

Lugano-konventionen. Om Storbritannien efter en 

Brexit inte ansluter sig till EFTA innebär detta 

således att domar från Storbritannien inte längre är 

erkända och verkställbara i Sverige. Det kommer 

också att vara tveksamt i vad mån svenska domar 

kommer att erkännas eller verkställas i 

Storbritannien. 

  

Detta är en fråga som är av särskild betydelse i 

förhållande till Sverige, eftersom många andra 

länder har betydligt generösare regler för att 

erkänna och verkställa utländska domar än vad vi 

har. För den som tecknar avtal med längre 

varaktighet än två år kan det således finnas 

anledning att undvika att hänskjuta tvister till 

engelska domstolar. Ett bättre alternativ är i så fall 

skiljedom, eftersom Storbritannien är part till New 

York-konventionen och en skiljedom således med 



1.           Processen för utträde ur EU 

  

I motsats till vad som hade varit fallet vid en ”Grexit” 

så kommer en Brexit att ske genom en ordnad 

process under ett antal år. Oavsett resultatet av 

folkomröstningen så kommer Storbritanniens status 

som medlem i EU inte att förändras över en natt 

eller en helg. Redan detta gör det således mindre 

nödvändigt att omedelbart vidta åtgärder för att 

förebygga effekterna av en eventuell Brexit. 
   

Enligt Lissabonfördraget är det möjligt för ett 

medlemsland att utträda ur EU. Utträdet ska före- 

gås av en förhandlingsperiod på upp till två år från 

det utträdande medlemslandet meddelat att det 

avser att lämna EU. Under denna period bibehåller 

det utträdande landet sin status som medlem men 

har inte längre inflytande över beslutsprocessen 

inom EU. Detta innebär bland annat att ny EU-

lagstiftning som träder i kraft under denna period 

kommer att, i vart fall tempo- rärt, också omfatta det 

utträdande medlemslandet. 

  

Utträdet sker när det utträdande medlemslandet 

träffat en överenskommelse med de övriga 

medlemsländerna. Träffas ingen överenskommelse 

sker utträdet automatiskt vid utgången av 

tvåårsperioden. Förhandlingsperioden kan 

förlängas, men detta kräver att alla medlemsländer 

är överens. I värsta fall skulle resultatet således 

kunna bli att Storbritannien lämnar EU i slutet 

av 2018 utan ett avtal med de övriga 

medlemsländerna. 

   

2.           Tänkbara alternativ för fortsatt relation 
med EU 

  

2.1                   EES+EFTA – ”den norska 
modellen” 

  

Storbritannien bibehåller sitt medlemskap i EES 

säkerhet kommer att kunna erkännas och 

verkställas internationellt också efter en Brexit. 

 

6.           Den finansiella sektorn 

  

Den finansiella sektorn är kanske det område som 

skulle beröras allra mest av en Brexit. Regleringen 

av detta område bygger idag nästan uteslutande på 

initiativ inom EU och har tagits fram för att skapa en 

gemensam och harmoniserad finansmarknad inom 

EU. Den som har ett tillstånd i ett EU-land för att 

bedriva viss finansiell verksamhet ska med stöd av 

detta tillstånd kunna bedriva samma verksamhet 

inom hela EU, genom så kallad ”passporting”. Efter 

en Brexit så kommer Storbritannien inte att omfattas 

av dessa regler (såvida man inte väljer ett fortsatt 

samarbete via EES) utan en finansiell institution 

med tillstånd inom EU kommer att behöva söka 

tillstånd för att kunna bedriva verksamhet i 

Storbritannien och vice versa. 

  

Andra delar av de regler som gäller för den 

finansiella sektorn (till exempel MIFID II, prospekt-

direktivet, reglerna om motverkande av 

penningtvätt) bygger istället på likvärdighet 

mellan regelverken också i förhållande till länder 

utanför EU. Detta innebär att Storbritannien, även 

utanför EES, i dessa delar kan ingå i en gemensam 

finansmarknad, under förutsättning att EU erkänner 

regelverket i Storbritannien som likvärdigt. 

Detsamma gäller för reglerna om skydd för 

personuppgifter. Såvida Storbritannien inte väljer att 

omgående efter en Brexit göra drastiska 

förändringar i nu gällande regelverk borde sådana 

erkännanden vara en självklarhet. 

  

7.           Konkurrensrätt 
  

Konkurrenslagstiftningen har varit central i 

strävandena att skapa en gemensam inre marknad 

inom EU. Detta är således också ett område som i 



trots att man lämnar EU. Detta medför att man har 

fortsatt tillgång till den inre marknaden, men det 

innebär också att man måste fortsätta att bidra till 

EU:s budget, acceptera fri rörlighet av arbetskraft 

och blir bundna av merparten av EU:s regler, utan 

något egentligt inflytande. Det är osannolikt att detta 

skulle vara en acceptabel lösning för Storbritannien. 

  

2.2            Endast EFTA – ”den schweiziska 
modellen” 

  

Storbritannien ingår ett stort antal bilaterala avtal för 

att få tillgång till den inre marknaden. Det finns som 

exempel för närvarande över 120 avtal mellan EU 

och Schweiz. Dessa avtal måste löpande 

omförhandlas i takt med att EU:s regelverk 

förändras. Även i detta scenario måste man fortsätta 

att i viss mån bidra till EU:s budget, acceptera fri 

rörlighet av arbetskraft och blir bundna av merparten 

av EU:s regler, utan något egentligt inflytande. Det 

är osannolikt att detta skulle vara en acceptabel 

lösning vare sig för Storbritannien eller för EU. 

  

2.3             WTO – ”det totala utanförskapet” 

  

Som medlem i WTO kan Storbritannien åberopa 

”most-favoured nation” behandling från EU för 

internationell handel. Det är denna modell som för 

närvarande gäller mellan EU och USA i avvaktan på 

att ett handelsavtal ingås. Med tanke på 

Storbritanniens tidigare roll som medlem i EU är det 

svårt att tro att detta skulle vara en önskvärd 

lösning. Detta skulle dock kunna bli resultatet om 

Storbritannien lämnar EU utan avtal vid utgången av 

förhandlingsperioden. 

  

2.4             Tullunion – ”den turkiska modellen” 

  

Storbritannien ingår en tullunion med EU. Detta ger 

inte tillgång till den inre marknaden utan endast en 

möjlighet för import och export av varor utan tullar 

förhållande till Storbritannien kommer att påverkas i 

betydande omfattning vid en Brexit (såvida man inte 

väljer ett fortsatt samarbete via EES). Istället för att 

EU-kommissionen ensam hanterar förvärv och 

fusioner som kan påverka konkurrensen inom EU 

blir det efter en Brexit nödvändigt att göra en 

parallell anmälan i Storbritannien för det fall ett 

förvärv eller en fusion påverkar konkurrensen såväl 

inom EU som inom Storbritannien, vilket sannolikt 

ofta kommer att vara fallet. På motsvarande sätt 

skulle även många utredningar av karteller och 

missbruk av en dominerande ställning efter en Brexit 

komma att genomföras parallellt av EU-

kommissionen och den brittiska konkurrens- 

myndigheten och kunna leda till sanktioner i båda 

regimerna. 

  

En Brexit riskerar också att återinföra en politisk och 

nationell dimension inom konkurrensrätten i 

Storbritannien. Istället för att vara tvungna att 

tillämpa EU:s strikta regler för till exempel offentlig 

upphandling och statsstöd blir det möjligt för 

Storbritannien att utforma nya regelverk som istället 

värnar nationella intressen och ger möjligheter att 

fatta beslut på politiska grunder. 

  

8.           Frihandelsavtal och handelspolitiska 
åtgärder 
  

EU:s importtullar och regler om marknadstillträde i 

förhållande till tredje land är resultatet av WTO-

åtaganden, handelsavtal och handelspolitiska 

åtgärder, såsom antidumpningstullar. En Brexit 

skulle medföra en risk att Storbritannien faller 

utanför de existerande handelsavtal som ingåtts 

mellan EU och tredje land. Storbritannien skulle 

antingen behöva åstadkomma anpassningar av 

existerande avtal eller ingå självständiga avtal med 

ett stort antal länder. Förutsätt- ningarna för brittisk 

varu- och tjänsteexport kan därför förväntas 

påverkas negativt. Samtidigt kommer Storbritannien 



och andra begränsningar. Även detta kräver att 

Storbritannien anpassar sig till tillämpligt regelverk 

inom EU. Inte heller detta kan vara en önskvärd 

lösning, inte minst i ljuset av betydelsen av den 

finansiella sektorn för Storbritannien. 

  

2.5             Separat handelsavtal – ”den 
kanadensiska modellen” 

  

Storbritannien förhandlar fram ett särskilt 

handelsavtal med EU som ger viss men inte fullstän- 

dig tillgång till den inre marknaden för både varor 

och tjänster. Rimligen den mest önskvärda 

lösningen från Storbritanniens perspektiv. Detta 

skulle vara ett skräddarsytt avtal och medföra att 

Storbritannien måste anpassa sig till EU:s regelverk 

i tillämpliga delar. Det skulle dock inte kräva bidrag 

till EU:s budget eller förhindra att Storbritannien själv 

beslutar om immigrations- frågor. Ett sådant avtal 

kräver omfattande förhandlingar och man kan notera 

att det tog sju år att förhandla handelsavtalet med 

Kanada. 

  

3.           Fortsatt tillämpning av EU:s lagstiftning 

  

Lagstiftningen inom EU består dels av direktiv, vilka 

ska implementeras genom nationell lagstiftning i 

respektive medlemsland, och dels av förordningar, 

vilka har direkt effekt och således inte kräver 

nationell implementering. 

  

Den nationella lagstiftning i Storbritannien som 

bygger på EU-direktiv kommer att fortsätta att gälla i 

Storbritannien också efter en Brexit, intill dess den 

upphävs eller förändras. Förordning- arna skulle 

däremot upphöra att gälla vid en Brexit, men 

eftersom många rättsområden regleras såväl i 

direktiv som i förordningar skulle detta leda till en 

ohållbar situation. Därför kommer det att vid en 

Brexit krävas i vart fall någon form av temporär 

lösning i Storbritannien av innebörd att tillämpliga 

inte längre att behöva iaktta tidigare gällande 

skyldigheter i förhållande till tredje land ifråga om 

marknadstillträde och tullnivåer. Även 

förutsättningarna för export till Storbritannien kan 

därför komma att påverkas negativt. 

  

Även EU:s antidumpningstullar kommer att 

påverkas. Mellan 100 och 150 handelspolitiska 

åtgärder är regelmässigt i kraft i EU. En Brexit skulle 

i princip innebära att dessa inte längre blir tillämpliga 

för Storbritannien. Producenter i tredje land kommer 

därmed inte längre att träffas av åtgärderna vid 

export till Storbritannien. Detta innebär också att 

svenska företag vid import från Storbritannien 

behöver verifiera att varorna inte omfattas av EU:s 

antidumpningstullar, eftersom denna prövning inte 

längre kommer att göras i Storbritannien. 

  

9.           Patent och andra immateriella 
rättigheter 
  

Även om stora delar av immaterialrätten bygger på 

konventioner som inte är begränsade till EU kommer 

en Brexit att påverka också dessa frågor. Det EU-

gemensamma patent (Unitary Patent) som man står 

i begrepp att lansera skulle vid en Brexit inte omfatta 

Storbritannien och de EU-gemensamma 

patentdomstolar som också ska introduceras (varav 

en ska ligga i London) skulle i så fall inte heller 

omfatta Storbritannien. De EU-gemensamma 

varumärken och designrättigheter som redan finns 

skulle behöva hanteras vid en Brexit, antingen så att 

de trots allt fortsätter att omfatta Storbritannien eller 

så att dessa rättigheter vid en Brexit omvandlas till 

nationella rättigheter i Storbritannien. 

  

10.         Påverkan på enskilda avtal 
  

Utöver de frågeställningar som berörs ovan kan det 

också finnas anledning att fundera över huruvida en 

Brexit skulle kunna påverka enskilda avtal i olika 



EU-förordningar fortsätter att gälla som nationell 

lagstiftning. Detta är dock lättare sagt än gjort 

eftersom EU:s regelverk ofta knyter an till EU:s 

gemensamma institutioner, 

i vilka Storbritannien inte kommer att delta efter en 

Brexit. 

  

Som jämförelse kan man konstatera att de kolonier 

som tidigare tillämpade engelsk lagstiftning i 

samband med sin självständighet ofta antog en 

svepande lag av innebörd att engelsk lag och 

rättspraxis vid tidpunkten för självständigheten 

automatisk ska anses utgöra en del av den egna 

rättsordningen. Förmodligen skulle man i 

Storbritannien vid en Brexit kunna göra 

motsvarande avseende EU:s lagstiftning och praxis 

från EU-domstolen. 

  

Sammantaget kan man konstatera att tanken 

svindlar över omfattningen av det arbete som 

kommer att krävas för att frigöra lagstiftningen i 

Storbritannien från EU:s lagstiftning. I debatten har 

tio år angivits som en trolig tidsperiod för detta 

arbete. 

  

 
 
4.           Val av engelsk rätt 
  

Stora delar av civilrätten påverkas inte av EU:s 

lagstiftning, vilket innebär att den engelska 

avtalsrätten kommer att fortsätta att fungera på 

samma sätt som tidigare även efter en Brexit. I den 

mån ett avtal rör frågor för vilka EU:s lagstiftning är 

relevant kan det dock, trots detta, 

finnas anledning att notera att en Brexit kan komma 

att påverka innehållet i engelsk rätt. Ett val av 

engelsk rätt som avtalsstatut innebär att man väljer 

engelsk rätt med det innehåll den har från tid till 

annan. Även om EU-rätten utgjorde en del av 

engelsk rätt när avtalet ingicks så kommer detta inte 

situationer. 

  

En första fråga är om en Brexit skulle kunna utgöra 

force majeure eller en ”materially adverse change” 

och därmed ge den ena parten en rätt att avstå från 

att fullgöra sina skyldigheter under ett avtal. Det är 

svårt att föreställa sig att detta skulle kunna vara 

fallet utom i extrema situationer, inte minst i ljuset av 

den förhandlingsperiod som skulle föregå en Brexit. 

För avtal som ingåtts efter det att premiärminister 

Cameron först offentliggjorde sin avsikt att hålla en 

folkomröstning (vilket var i januari 2013) är det 

dessutom svårt att göra gällande att en Brexit skulle 

vara en oförutsedd händelse. 

  

Om det bedöms som väsentligt att ett avtal som nu 

ingås ska kunna upphöra vid en Brexit, eller då 

förändras på visst sätt, är det således nödvändigt att 

inkludera särskilda bestämmelser av denna 

innebörd. Detta skulle bland annat kunna gälla 

definitionen av EU eller tillämpligt territorium för 

avtalet. 

  

Den som har ytterligare frågor eller vill diskutera 

andra juridiska aspekter av en potentiell Brexit får 

gärna vända sig till André Andersson som leder 

Bank- & Finansgruppen på Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå. 

  

André Andersson 

Partner, Head of Banking & Finance Group 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå 

+46 8 5950 64 09 

andre.andersson@msa.se 

www.mannheimerswartling.se 
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att vara fallet om en tvist prövas efter en Brexit. Inte 

heller kommer praxis från EU-domstolen då längre 

att vara relevant. 
 

 

 
 

 

 

INFORMATIONSPLIKT PÅ HEMSIDAN AVSEENDE 
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN   

 

 

 

Styrelsen för Advokatsamfundets Utlandsavdelning vill härmed informera sina medlemmar om att enligt 

bestämmelserna i 4.1.5 av de Vägledande regler om god advokatsed, som beslutades den 4 december 2015 

och trädde i kraft den 1 januari 2016, åligger det en advokat som åtar sig uppdrag för konsument att lämna 
information om Konsumenttvistnämnden på advokatbyråns hemsida och i förekommande fall i allmänna 
villkor. Därtill åligger det advokat att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad av 
Konsumenttvistnämnden, så snart klienten anmält missnöje eller framställt anspråk. 

  

Av kommentarerna till bestämmelserna i 4.1.5 från den 5 februari 2016 framgår det vidare att informationen om 

Konsumenttvistnämnden på advokatbyråns hemsida ska omfatta Konsumenttvistnämndens webbadress och 
postadress. Informationen till konsumentarena skall dessutom, enligt bestämmelserna i 10 § Lagen (2015:671) 

om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, vara „klar, begriplig och lättillgänglig”. 

  

För vidare information avseende Konsumenttvistnämnden, klicka på informations boxen.  
 

 

Information Konsumenttvistnämnden  
 

 

 
 

 

 
 

REVISIONSBERÄTTELSE   
 

 
Advokater verksamma utomlands skall inkomma med revisionsberättelse till Advokatsamfundets kansli. 

Revisionsberättelsen eller motsvarande skall utvisa att bokföringen sker engligt lag i respektive land och att 

bokföringsreglementet har beaktats.  
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För exempel pa mall av revisionsintyg som tidigare accepterats klicka på boxen. 
 

 

Mall revisorsintyg (engelska)  
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Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna i Utlandsavdelningen: 

 

George Chr. Pelaghias, Larnaca 

Michaela Källmén, New York  
     

 

 

BIDRAG TILL NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt information om 

addressändringar och nya medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams, 

ata@millerrosenfalck.com   
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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 gräsner tillhör
            Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså Utlandsavdelningen
            den största - till antalet medlemmar dock den minsta - avdelningen.
            Vi har cirka 100 medlemmar, de flesta verksamma i Europa. För
            närvarande har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i bland annat
            Belgien, Cypern, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta,
            Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland
            och USA. 


            




          




        




      


      

		
      		
        		




        




       


      		
        		
          		
            ORDFÖRANDEN
            HAR ORDET  


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Som många av er noterade kunde jag inte delta i
            årets Utlandsdagar men som ”kompensation” föddes en liten son den 1
            april som just nu upptar det mesta av min tid. Jag har dock fått
            rapporter från tillförlitliga källor att Utlandsdagarna på Mallorca
            var mycket uppskattade och jag tackar för förtroendet att jag
            återigen blivit vald till Utlandsavdelningens ordförande.


             
            


            Den stora snackisen i världen just nu är väl
            Panamadokumenten? Varje land verkar fått sin lokala skandal. I
            Sverige har det mest rapporterats om Nordea och om den isländska
            skandalen som redan fått stora politiska konsekvenser. I Estland
            har några panamabolag kopplats till redan kända
            korruptionsskandaler men även det estniska samfundets nyvalde
            ordförande Hannes Vallikivi har fått sig en känga i media sedan det
            visat sig att han förmedlat ett panamabolag till en klient. Med
            tanke på den mängd dokument som nu granskas lär det dröja länge
            innan alla scoop har publicerats.


            




          		
          		
            Inom avdelningen är vår största fråga (som vanligt)
            varför vi inte kan få vår avdelning att växa. Vi har under alla
            mina år som advokat varit ungefär 100 aktiva medlemmar och detta
            trots att 5-årskravet sänkts till ett 3-års krav. Här får jag uppmana
            alla att vid varje tillfälle ni stöter på svenskar i era länder som
            är ledamöter av det lokala advokatsamfundet att göra reklam för
            möjligheten att även bli ledamot av Sveriges advokatsamfund.
            Viktigt är även att nya medlemmar känner sig välkomna och snabbt
            införlivas i våra nätverk så de vill stanna.


             
            


            Jag vill återigen uppmärksamma alla på vår grupp på LinkedIn. Sök efter ”Svenska Jurister i
            Världen” och gå med. Vi har redan 78 medlemmar, svenska advokater
            och jurister som arbetar utomlands. Men, gruppen är inte särskilt
            aktiv än. Starta gärna en ny diskussion eller lägga upp artiklar du
            skrivit i andra sammanhang. Ju mer aktivitet desto trevligare för
            oss alla. 


            

            Med en önskan om en fortsatt skön sommar!

            

            

            Karolina Ullman 


            




          




        




       


      		
        		




        




       


      		
         


        		
           


          		
            RAPPORT
            FRÅN UTLANDSDAGARNA 2016 - ÅRETS UTLANDSDAGAR AVHÖLLS I PALMA 


            




          


          




        


        




       


      		
        		
          		
            Utlandsdagarna, som numera blivit ett väletablerat och
            uppskattat arrangemang, anordnades traditionellt i samband med
            avdelningens Årsmöte som i år avhölls på det anrika Castillo Hotel Son
            Vida i Palma de Mallorca. Ett 40 tal advokater och biträdande
            jurister deltog, däri dels de som har sin verksamhet förlagd
            utanför Sverige och dels medlemmar från Samfundets övriga
            avdelningar.

             


            Utlandsdagarna var indelade i två utbildningspass,
            varav det första ägde rum på fredag eftermiddag på Mallorcas
            advokatsamfund. De något mer nyfikna av deltagarna kunde notera att
            samfundet på Mallorca till skillnad från andra advokatsamfund vi
            besökt de senaste åren inte bara hade magnifika lokaler utan även
            egen bar och restaurang. Otto Cameselle,
            spansk advokat, inledde med att berätta om hur det är att
            praktisera juridik i Spanien. Därefter fortsatte konferensen med
            att Natalia Rigo Olausson, spansk advokat
            och tillika svensk generalkonsul, redogjorde för rättsfrågor kring
            förvärv av fastigheter på Mallorca, medans
            advokat Lars Isacsson berättade om fastighetsmarknaden i Spanien ur
            en svensk advokats perspektiv. Lars och Natalias föredrag följdes
            av en frågestund med frågor framförallt rörande den spanska
            fastighetsmarknaden, stigande fastighetspriser och obegripliga
            skatteregler.

            

                   

             


            Kvällens sista punkt var middagen på hotellets restaurang
            som bjöd på en spektakulär utsikt över nattlivet i Palma de
            Mallorca.

            

            Lördagen började med Utlandsavdelningens Årsmöte där bl. a Maria
            Billing, Advokatsamfundets chefsjurist, informerade om Samfundets
            verksamhet och gav inblick i aktuella frågor för advokater. Hon
            redogjorde även för de ändringar av stadgarna för Sveriges
            Advokatsamfund som föreslogs av huvudstyrelsen. Årsmötet valde
            sedvanligt ny styrelse som i år fick tillskott av Astrid Trolle
            Adams från London samt förstärkning av avdelningens trogne Karl
            Woschnagg som gjorde come back i avdelningens styrelse.

            

                   

            

            Innan dagen fortsatte med det andra utbildningspasset samlades
            Utlandsavdelningens medlemmar för en gemensam lunch som avnjöts i
            det soliga och vackra vårvädret på hotellets terras. Övriga
            deltagare kunde under tiden ägna sig åt fria aktiviteter såsom
            t.ex. tennis, golf eller spa på hotellet eller rundvandring på ön.


            




          		
          		
            Lördagens utbildningspass börjande med ett föredrag av
            Göran Lambertz, Justitieråd vid Högsta Domstolen, som behandlade
            den aktuella frågan avseende domarens roll i samhällsdebatten.
            Göran Lambertz konstaterade bland annat att domaren inte enbart bör
            förklara och informera om olika rättsfrågor utan även delta i
            samhällsdebatten för att försvara rättsväsendet och rättsstaten då
            bättre debatt innebär bättre samhälle. Han delade även frikostigt
            med sig av sina erfarenheter hur man bör hantera mediadrev och
            yppade dessutom vissa av sina egna förhållningsregler såsom t.ex.
            att: ”alltid
            tala sanning och bluffa aldrig, vara vänlig, aldrig elak och
            raljera inte samt att inte besvara frågor som inte bör ställas och
            inte tala om struntsaker”.

            

                   

            

            Programmet avslutades med en uppskattad föreläsning av Jens
            Lapidus: Advokaten
            och författaren, mellan pennan och verkligheten, där vi
            fick reda på varför Jens aldrig kunnat skriva utan att vara jurist
            och vad som gör hans skrivspråk hårdkokt, våldsamt, kort och
            autentiskt. Vi fick även en snabbkurs i skrivning av Jens som betonade
            vikten av att gräva där vi står, vara försiktiga med ordet ”hade”
            och extremt försiktiga med ordet ”plötsligt” (som tydligen får
            användas högst en gång per roman - i alla fall om Jens får
            bestämma), och avslutningsvis inte använda förstärkande uttryck.

            

            

            


             


             


            Konferensen avrundades med en delikat middag på Misa
            Braseria där det bjöds på en uppsjö av lokala maträtter och goda
            spanska viner.

            

                   

            

            Även om årets Utlandsdagarna i Palma de Mallorca hade något färre
            medlemmar än föregående år lyckades man skapa en fantastisk
            stämning där deltagarna fick möjlighet till vidareutbildning inom
            ramen för Samfundets utbildningskrav genom att delta i ett
            fullspäckat och lärorikt program och dessutom träffa kollegor
            verksamma i olika delar av världen.

             

            Rapporterade advokat Artur Swirtun
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            KAROLINA ULLMAN, ORDFÖRANDE


            Karolina är ledamot av 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
            edsvuren advokat som det heter i Estland. Hon är även ordförande i
            Svenska Handelskammaren i Estland samt ledamot i
            Estlandssvenskarnas kulturförvaltning, en ex-territoriell kommun
            med självbestämmande i kultur- och språkfrågor. Förutom de ideella
            verksamheterna används fritiden till att sjunga i kör och umgås med
            vänner. Springa och åka längdskidor är favoriterna på sportsidan.
            Karolina är gift med Gustaf som brukar hänga med på Utlandsdagarna
            och de har två barn. 


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            CHRISTINA GRIEBELER, VICE ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE


            Christina är förutom advokat också tysk Rechtsanwältin. Sedan 2006 är hon verksam på
            Mannheimer Swartlings kontor i Frankfurt med inriktning på finans-
            och obeståndsjuridik samt på immaterialrättsliga och andra
            affärsjuridiska frågor i svensktyskt sammanhang. 2010 blev hon
            invald i Utlandsavdelningens styrelse och våren 2011 tog hon över
            som sekreterare. På årsmötet i Palma de Mallorca valdes hon till
            vice ordförande. Christina är även aktiv inom Svenska
            Handelskammaren i Tyskland, Tyska+Svenska
            Handelskammaren i Sverige och Tysk-Nordiska Juristföreningen, och
            hon skriver regelbundet i tyska publikationer om den senaste
            utvecklingen i utvalda områden av svensk (och tysk) affärsjuridik.
            Privatlivet är klart mansdominerat: förutom maken är det framför
            allt Christinas tre söner, som är mellan 5 och 11 år, som ser till
            att familjelivet och fritiden är minst lika utmanande och
            omväxlande som jobbet. 


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            KARL WOSCHNAGG, LEDAMOT OCH WEBBANSVARIG

            Karl kommer från Dalarna och är sedan 1990 verksam i Tyskland.
            Han arbetar på HEUSSEN i Frankfurt, har tidigare
            varit Utlandsavdelningens ordförande och är ledamot i
            Samfundets huvudstyrelse. Karl är gift och har tre barn.


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            JON-MARCUS MEESE, LEDAMOT OCH KASSÖR


            Marcus är både svensk och tysk medborgare och
            advokat samt Rechtsanwalt. Född och uppvuxen
            i Frankfurt, läste han juridik i Frankfurt, Kiel och Stockholm.
            Sedan 2002 är Marcus bosatt i München. Han är delägare på Baker
            & McKenzie och specialiserad på bolagsrätt, M&A
            och joint ventures, oftast i
            internationella sammanhang - helst med en nordisk anknytning. Under
            åren 2005 och 2006 jobbade Marcus på Baker & McKenzies kontor i
            Stockholm. Sedan dess är han medlem i Advokatsamfundet och aktiv
            inom många tysk-svenska organisationer (Svenska Handelskammaren,
            SWIFO, Tysk-Nordiska Juristförening, Svenska
             Skolan i München). Marcus har en finlandssvensk
            fru och tre döttrar mellan 4 och 9 år. Han tycker om alla sorters
            friluftsaktiviteter som flugfiske, jakt och skidåkning.


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            PONTUS LINDEFELT, 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 bland annat varit ordförande i avdelningen. 


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            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 delägare 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.


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            
            FREDRIK SVENSSON, LEDAMOT 

            Fredrik Svensson är från Sveriges solsida - Skåne - och har arbetat
            på Mannheimer Swartling sedan 2001 (Stockholm och Malmö). Sedan
            2007 är han verksam vid byråns kontor i Moskva och sysslar
            huvudsakligen med transaktions- finansrelaterad juridik, men även
            med annan internationell affärsjuridik. Fredrik blev advokat 2006
            och är idag delägare vid byråns Moskvakontor. Han tycker om att gå
            på opera, åka skidor i alperna och spela tennis. 


            

            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            ASTRID TROLLE ADAMS, LEDAMOT

            Astrid är uppvuxen i Stockholm och bor sedan 2008 i London. Hon
            arbetar för advokatbyrån ebl miller rosenfalck
            sedan 2010 och är "qualified solicitor" och medlem i The Law Society sedan
            2012. I oktober 2011 blev Astrid advokat och är sedan mars i år
            ledamot av styrelsen i Utlandsavdelningen. Astrid delar sin tid
            mellan Corporate och Commercial grupperna på byrån samt  är i kontakt med alla byråns svenska
            klienter. Astrid är gift och har två söner. Hon tycker om att resa
            och att utöva sport så fort hon får möjlighet. 
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            ADVOKAT PÅ CYPERN  


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Det cypriotiska rättsystemet – en kort historia

             

            På grund av det strategiska läget i östra medlehavet
            har Cypern alltid spelat en viktig roll i regionens handel och
            politik. År 1878 kom ön under Brittisk kontroll i enlighet med the Cyprus Convention 1878, där London, i gengäld
            mot att man gav sitt stöd till det Osmanska riket under
            Berlinkongressen samma år, erhöll administrationsrätt över ön. När
            Osmanska riket senare anslöt sig till trippelalliansen 1914,
            annekterades ön helt och blev en brittisk kronkoloni. 

             

            Det cypriotiska rättsystemet bygger således på common law och följer än idag engelsk praxis och
            litteratur i många avseenden. Större delen av öns advokater har vid
            något tillfälle under sin utbildning studerat i ett land där
            rättsystemet bygger på common law, oftast
            England eller USA. Trots det stora inflytandet från England är det
            cypriotiska advokatyrket dock inte uppdelat i Solicitors
            och Barristers, utan har i stället en samlad advokattitel.

             

            De engelska influenserna gör sig särskilt tydliga inom
            avtalsrätten, som bygger på the Law of Contracts Chapter 149 från år 1959, samt bolagsrätten,
            som i sin tur är en direkt kopia av 1949 års Companies
            Act. Andra rättsområden med stark engelsk
            koppling är ersättningsrätt, bevisföring, och straffrätt. I rättsområden
            som familjerätt har kontinental grekisk rätt ett större inflytande.
            Cypern har även, till skillnad från England, en konstitution.

             

            Den
            cypriotiska advokatkåren 

             

            I dagsläget finns över 2700 advokater registrerade under det
            Cypriotiska Advokatsamfundet (the Cyprus
            Bar Association). Advokatkåren på Cypern är organiserad i lokala
            avdelningar som i sin tur lyder under det centrala samfundet. 

             

            Advokatverksamhet regleras främst av Advokatlagen (The Advocates Law Chapter 2). Lagen innehåller bestämmelser kring
            akturisering av advokater, advokatbyråers
            bildande och skötsel, advokaters försäkringsskyldighet, hur
            advokater skall agera i domstol, regler för advokater inom EU som
            praktiserar på Cypern, de lokala advokatsamfundens sammansättning,
            det centrala advokatsamfundets sammansättning, samt advokatkårens
            pensionsfond.  Lagen slår även fast att advokater är sk.
            officers of justice
            och anses därmed utöva ett offentligt ämbete.

            

            I enlighet med Advokatlagen har advokatsamfundet utfärdat särskilda
            etiska regler som alla advokater måste följa (the Code of Conduct for Lawers
            237/2002). De etiska reglerna har många likheter med de regler för
            god advokatsed som svenska advokatsamfundet utfärdat. Detta gäller
            särskilt värnandet av klientintresset, advokatens skyldighet att
            agera oberoende, hantering av intressekonflikt, diskretion och
            tystnadsplikt, krav på skäligt arvode, hantering av klientmedel,
            samt upplysingsplikt om rättshjälp för klienter.Vidare betonar reglerna även att ärenden
            alltid skall behandlas inom skälig tid, med beaktande av gällande
            rätt, och inom ramen för samfundets etiska regler.


            




          		
          		
            Reglerna ställer även krav på att advokater skall
            beakta de mänskliga fri- och rättigheterna, vilka skyldigheter som gäller
            för anställda vid advokatbyråer (sekretess och intressekonflikt),
            samt hur kommunikationen mellan advokat, motpart, domstol och
            domare ska ske. Advokaters agerande i domstol hanteras också
            ingående.

             

            Advokatyrket
            inom den finasiella tjänstesektorn

             

            Advokatverksamheten på Cypern är i stort koncentrerad kring
            rederiverksamhet, bolagsetablering och skatterätt, samt
            processrätt. Under 1980 och 90-talet fanns flertalet svenska redierier med kopplingar till Cypern, däribland
            Svenska Orient Linien, Bilspedition,
            Bylock & Nordsjofrakt och TransAtlantic. I dagslaget har den svenska rederierna kommit att ersättas av
            norska.

             

            Cypern kom även på 1990-talet att etablera sig som en attraktiv
            jurisdiktion för amerikanska företag och investment fonder som
            sökte att etablera sig i Ryssland och Östeuropa efter
            Sovjetunionens fall.

             

            År 2004 blev Cypern EU medlem och åren innan genomfördes flera
            rättsliga reformer, särskilt inom bank och finanssektorn,
            konsumentskydd och inom skattelagstiftningen. EU medlemskapet, och
            de nya regelverken, bidrog till en växande finansiell
            tjänstesektor. Advokater kom att inneha en särställning inom
            sektorn då endast de, enligt lag, får etablera företag hos det
            cypriotiska bolagsverket.

             

            Kostnaderna för en allt för stor offentlig sektor, kombinerat med
            bankernas överexponering gentemot den grekiska marknaden, kom att
            resultera i en finansiell kris 2013 som slog hårt mot cypriotiska
            ekonomin, särskilt småsparare och den finansiella tjänstesektorn. I
            slutet av mars 2016 lämnade Cypern emellertid trojkans
            åtgärdsprogram efter en framgångsrik implementering. Ekonomiska
            utmaningar kvarstår dock, särskilt när det gäller antalet dåliga
            lån och förseningar av privatiseringar av statliga bolag.

             

            Krisen har emellertid också bidragit till en ökad efterfrågan av regulerade tjänster, så som etablerandet av
            olika fondstrukturer samt aktiehandelsbolag. Juridiska tjänster
            kopplade till compliance, särskilt i
            anknytning till pennigtvättsefterlevnad,
            FATCA och CRS har också ökat markant.

             

            George Chr. Pelaghias

            M.A. LL.M, CAMS 

            Senior Associate / Chr. G. Pelaghias & Co LLC,

            Larnaca, Cypern

            

            

             


            




          




        




       


      		
        		




        




       


      		
        		
          


          




        




       


      		
        		
          		
            BREXIT - FRÅN ETT SVENSKT PERSPEKTIV 

             

            Som alla säkert vet kommer Storbritannien att den 23 juni 2016 hålla
            en folkomröstning om landets fortsatta medlemskap i EU. Även om det
            mesta talar för att resultatet kommer att bli ett fortsatt
            medlemskap är opinionsläget osäkert. Det kan således inte uteslutas
            att resultatet skulle kunna bli en majoritet för ett utträde, en så
            kallad ”Brexit”. Detta har redan
            föranlett mängder av spekulationer och analyser av de konsekvenser
            ett sådant resultat skulle kunna medföra för såväl Storbritannien
            som för övriga medlemsländer. Avsikten med detta nyhetsbrev är inte
            att bidra till ytterligare spekulationer utan endast att lyfta
            fram några aspekter som kan vara av intresse för svenska företag i
            deras relationer med Storbritannien under den period som
            Storbritanniens fortsatta status i EU är osäker.

             

            

            


             


            1.         
             Processen för utträde ur EU

             

            I motsats till vad som hade varit fallet vid en ”Grexit” så kommer en Brexit
            att ske genom en ordnad process under ett antal år. Oavsett
            resultatet av folkomröstningen så kommer Storbritanniens status som
            medlem i EU inte att förändras över en natt eller en helg. Redan
            detta gör det således mindre nödvändigt att omedelbart vidta
            åtgärder för att förebygga effekterna av en eventuell Brexit.


             
            


            Enligt Lissabonfördraget är det möjligt för ett
            medlemsland att utträda ur EU. Utträdet ska före- gås av en
            förhandlingsperiod på upp till två år från det utträdande
            medlemslandet meddelat att det avser att lämna EU. Under denna
            period bibehåller det utträdande landet
            sin status som medlem men har inte längre inflytande över
            beslutsprocessen inom EU. Detta innebär bland annat att ny
            EU-lagstiftning som träder i kraft under denna period kommer att, i
            vart fall tempo- rärt, också omfatta det
            utträdande medlemslandet.

             

            Utträdet sker när det utträdande medlemslandet träffat en
            överenskommelse med de övriga medlemsländerna. Träffas ingen
            överenskommelse sker utträdet automatiskt vid utgången av
            tvåårsperioden. Förhandlingsperioden kan förlängas, men detta
            kräver att alla medlemsländer är överens. I värsta fall skulle
            resultatet således kunna bli att Storbritannien lämnar EU i slutet
            av 2018 utan ett avtal med de övriga medlemsländerna.

              


            
            2.         
             Tänkbara alternativ för fortsatt relation med EU

             

            2.1  
                            EES+EFTA –
            ”den norska modellen”

             

            Storbritannien bibehåller sitt medlemskap
            i EES trots att man lämnar EU. Detta medför att man har fortsatt
            tillgång till den inre marknaden, men det innebär också att man
            måste fortsätta att bidra till EU:s budget, acceptera fri rörlighet
            av arbetskraft och blir bundna av merparten av EU:s regler, utan något
            egentligt inflytande. Det är osannolikt att detta skulle vara en
            acceptabel lösning för Storbritannien.


            

            
             

            2.2           
            Endast EFTA – ”den schweiziska modellen”

             

            Storbritannien ingår ett stort antal bilaterala avtal för att få
            tillgång till den inre marknaden. Det finns som exempel för
            närvarande över 120 avtal mellan EU och Schweiz. Dessa avtal måste
            löpande omförhandlas i takt med att EU:s regelverk förändras. Även
            i detta scenario måste man fortsätta att i viss mån bidra till EU:s
            budget, acceptera fri rörlighet av arbetskraft och blir bundna av
            merparten av EU:s regler, utan något egentligt inflytande. Det är
            osannolikt att detta skulle vara en acceptabel lösning vare sig för
            Storbritannien eller för EU.

             

            2.3           
             WTO – ”det totala utanförskapet”

             

            Som medlem i WTO kan Storbritannien åberopa ”most-favoured nation”
            behandling från EU för internationell handel. Det är denna modell
            som för närvarande gäller mellan EU och USA i avvaktan på att ett
            handelsavtal ingås. Med tanke på Storbritanniens tidigare roll som
            medlem i EU är det svårt att tro att detta skulle vara en önskvärd
            lösning. Detta skulle dock kunna bli resultatet om Storbritannien
            lämnar EU utan avtal vid utgången av förhandlingsperioden.

             

            2.4           
             Tullunion – ”den turkiska modellen”

             

            Storbritannien ingår en tullunion med EU. Detta ger inte tillgång
            till den inre marknaden utan endast en möjlighet för import och
            export av varor utan tullar och andra begränsningar. Även detta
            kräver att Storbritannien anpassar sig till tillämpligt regelverk
            inom EU. Inte heller detta kan vara en önskvärd lösning, inte minst
            i ljuset av betydelsen av den finansiella sektorn för
            Storbritannien.

             

            2.5           
             Separat handelsavtal – ”den kanadensiska modellen”

             

            Storbritannien förhandlar fram ett särskilt handelsavtal med EU som
            ger viss men inte fullstän- dig tillgång
            till den inre marknaden för både varor och tjänster. Rimligen den
            mest önskvärda lösningen från Storbritanniens perspektiv. Detta
            skulle vara ett skräddarsytt avtal och medföra att Storbritannien
            måste anpassa sig till EU:s regelverk i tillämpliga delar. Det
            skulle dock inte kräva bidrag till EU:s budget eller förhindra att
            Storbritannien själv beslutar om immigrations- frågor. Ett sådant
            avtal kräver omfattande förhandlingar och man kan notera att det
            tog sju år att förhandla handelsavtalet med Kanada.

             

            3.         
             Fortsatt tillämpning av EU:s lagstiftning

             

            Lagstiftningen inom EU består dels av direktiv, vilka ska
            implementeras genom nationell lagstiftning i respektive medlemsland,
            och dels av förordningar, vilka har direkt effekt och således inte
            kräver nationell implementering.

             

            Den nationella lagstiftning i Storbritannien som bygger på
            EU-direktiv kommer att fortsätta att gälla i Storbritannien också
            efter en Brexit, intill dess den upphävs
            eller förändras. Förordning- arna skulle
            däremot upphöra att gälla vid en Brexit,
            men eftersom många rättsområden regleras såväl i direktiv som i
            förordningar skulle detta leda till en ohållbar situation. Därför
            kommer det att vid en Brexit krävas i
            vart fall någon form av temporär lösning i Storbritannien av
            innebörd att tillämpliga EU-förordningar fortsätter att gälla som
            nationell lagstiftning. Detta är dock lättare sagt än gjort
            eftersom EU:s regelverk ofta knyter an till EU:s gemensamma institutioner,

            i vilka Storbritannien inte kommer att delta efter en Brexit.


            

             

            Som jämförelse kan man konstatera att de kolonier som tidigare
            tillämpade engelsk lagstiftning i samband med sin självständighet
            ofta antog en svepande lag av innebörd att engelsk lag och
            rättspraxis vid tidpunkten för självständigheten automatisk ska
            anses utgöra en del av den egna rättsordningen. Förmodligen skulle
            man i Storbritannien vid en Brexit kunna
            göra motsvarande avseende EU:s lagstiftning och praxis från
            EU-domstolen.

             

            Sammantaget kan man konstatera att tanken svindlar över
            omfattningen av det arbete som kommer att krävas för att frigöra
            lagstiftningen i Storbritannien från EU:s lagstiftning. I debatten
            har tio år angivits som en trolig tidsperiod för detta arbete.

             

            

            


             


            4.         
             Val av engelsk rätt

             

            Stora delar av civilrätten påverkas inte av EU:s lagstiftning,
            vilket innebär att den engelska avtalsrätten kommer att fortsätta
            att fungera på samma sätt som tidigare även efter en Brexit. I den mån ett avtal rör frågor för
            vilka EU:s lagstiftning är relevant kan det dock, trots detta,

            finnas anledning att notera att en Brexit
            kan komma att påverka innehållet i engelsk rätt. Ett val av engelsk
            rätt som avtalsstatut innebär att man väljer engelsk rätt med det
            innehåll den har från tid till annan. Även om EU-rätten utgjorde en
            del av engelsk rätt när avtalet ingicks så kommer detta inte att
            vara fallet om en tvist prövas efter en Brexit.
            Inte heller kommer praxis från EU-domstolen då längre att vara
            relevant.


            




          		
          		
            5.         
             Val av engelsk domstol

             

            Inom EU regleras erkännande och verkställighet av domar genom
            Bryssel-förordningen. I förhållande till EFTA-länderna finns ett
            motsvarande regelverk i Lugano-konventionen. Om Storbritannien
            efter en Brexit inte ansluter sig till
            EFTA innebär detta således att domar från Storbritannien inte
            längre är erkända och verkställbara i Sverige. Det kommer också att
            vara tveksamt i vad mån svenska domar kommer att erkännas eller
            verkställas i Storbritannien.

             

            Detta är en fråga som är av särskild betydelse i förhållande till
            Sverige, eftersom många andra länder har betydligt generösare
            regler för att erkänna och verkställa utländska domar än vad vi
            har. För den som tecknar avtal med längre varaktighet än två år kan
            det således finnas anledning att undvika att hänskjuta tvister till
            engelska domstolar. Ett bättre alternativ är i så fall skiljedom,
            eftersom Storbritannien är part till New York-konventionen och en
            skiljedom således med säkerhet kommer att kunna erkännas och
            verkställas internationellt också efter en Brexit.

            

            6.         
             Den finansiella sektorn

             

            Den finansiella sektorn är kanske det område som skulle beröras
            allra mest av en Brexit. Regleringen av
            detta område bygger idag nästan uteslutande på initiativ inom EU
            och har tagits fram för att skapa en gemensam och harmoniserad
            finansmarknad inom EU. Den som har ett tillstånd i ett EU-land för
            att bedriva viss finansiell verksamhet ska med stöd av detta
            tillstånd kunna bedriva samma verksamhet inom hela EU, genom så
            kallad ”passporting”.
            Efter en Brexit så kommer Storbritannien
            inte att omfattas av dessa regler (såvida man inte väljer ett
            fortsatt samarbete via EES) utan en finansiell institution med
            tillstånd inom EU kommer att behöva söka tillstånd för att kunna
            bedriva verksamhet i Storbritannien och vice versa.

             

            Andra delar av de regler som gäller för den finansiella sektorn
            (till exempel MIFID II, prospekt-direktivet, reglerna om
            motverkande av penningtvätt) bygger istället på likvärdighet
            mellan regelverken också i förhållande till länder utanför EU.
            Detta innebär att Storbritannien, även utanför EES, i dessa delar
            kan ingå i en gemensam finansmarknad, under förutsättning att EU
            erkänner regelverket i Storbritannien som likvärdigt. Detsamma
            gäller för reglerna om skydd för personuppgifter. Såvida
            Storbritannien inte väljer att omgående efter en Brexit göra drastiska förändringar i nu
            gällande regelverk borde sådana erkännanden vara en självklarhet.

             

            7.         
             Konkurrensrätt

             

            Konkurrenslagstiftningen har varit central i strävandena att skapa
            en gemensam inre marknad inom EU. Detta är således också ett område
            som i förhållande till Storbritannien kommer att påverkas i
            betydande omfattning vid en Brexit
            (såvida man inte väljer ett fortsatt samarbete via EES). Istället
            för att EU-kommissionen ensam hanterar förvärv och fusioner som kan
            påverka konkurrensen inom EU blir det efter en Brexit
            nödvändigt att göra en parallell anmälan i Storbritannien för det
            fall ett förvärv eller en fusion påverkar konkurrensen såväl inom
            EU som inom Storbritannien, vilket sannolikt ofta kommer att vara
            fallet. På motsvarande sätt skulle även många utredningar av
            karteller och missbruk av en dominerande ställning efter en Brexit komma att genomföras parallellt av
            EU-kommissionen och den brittiska konkurrens- myndigheten och kunna
            leda till sanktioner i båda regimerna.

             

            En Brexit riskerar också att återinföra
            en politisk och nationell dimension inom konkurrensrätten i
            Storbritannien. Istället för att vara tvungna att tillämpa EU:s
            strikta regler för till exempel offentlig upphandling och statsstöd
            blir det möjligt för Storbritannien att utforma nya regelverk som
            istället värnar nationella intressen och ger möjligheter att fatta
            beslut på politiska grunder.

             

            8.         
             Frihandelsavtal och handelspolitiska åtgärder

             

            EU:s importtullar och regler om
            marknadstillträde i förhållande till tredje land är resultatet av
            WTO-åtaganden, handelsavtal och handelspolitiska åtgärder, såsom
            antidumpningstullar. En Brexit skulle
            medföra en risk att Storbritannien faller utanför de existerande
            handelsavtal som ingåtts mellan EU och tredje land. Storbritannien
            skulle antingen behöva åstadkomma anpassningar av existerande avtal
            eller ingå självständiga avtal med ett stort antal länder.
            Förutsätt- ningarna för brittisk varu-
            och tjänsteexport kan därför förväntas påverkas negativt. Samtidigt
            kommer Storbritannien inte längre att behöva iaktta tidigare
            gällande skyldigheter i förhållande till tredje land ifråga om
            marknadstillträde och tullnivåer. Även förutsättningarna för export
            till Storbritannien kan därför komma att påverkas negativt.

             

            Även EU:s antidumpningstullar kommer att påverkas. Mellan 100 och
            150 handelspolitiska åtgärder är regelmässigt i kraft i EU. En Brexit skulle i princip innebära att dessa inte
            längre blir tillämpliga för Storbritannien. Producenter i tredje
            land kommer därmed inte längre att träffas av åtgärderna vid export
            till Storbritannien. Detta innebär också att svenska företag vid
            import från Storbritannien behöver verifiera att varorna inte omfattas
            av EU:s antidumpningstullar, eftersom denna prövning inte längre
            kommer att göras i Storbritannien.

             

            9.         
             Patent och andra immateriella rättigheter

             


            Även om stora delar av immaterialrätten bygger på
            konventioner som inte är begränsade till EU kommer en Brexit att påverka också dessa frågor. Det
            EU-gemensamma patent (Unitary Patent) som
            man står i begrepp att lansera skulle vid en Brexit
            inte omfatta Storbritannien och de EU-gemensamma patentdomstolar
            som också ska introduceras (varav en ska ligga i London) skulle i
            så fall inte heller omfatta Storbritannien. De EU-gemensamma
            varumärken och designrättigheter som redan finns skulle behöva
            hanteras vid en Brexit, antingen så att
            de trots allt fortsätter att omfatta Storbritannien eller så att
            dessa rättigheter vid en Brexit omvandlas
            till nationella rättigheter i Storbritannien.

             

            10.       
             Påverkan på enskilda avtal

             

            Utöver de frågeställningar som berörs ovan kan det också finnas
            anledning att fundera över huruvida en Brexit
            skulle kunna påverka enskilda avtal i olika situationer.

             

            En första fråga är om en Brexit skulle
            kunna utgöra force
            majeure eller en ”materially adverse
            change” och därmed ge den ena
            parten en rätt att avstå från att fullgöra sina skyldigheter under
            ett avtal. Det är svårt att föreställa sig att detta skulle kunna
            vara fallet utom i extrema situationer, inte minst i ljuset av den
            förhandlingsperiod som skulle föregå en Brexit.
            För avtal som ingåtts efter det att premiärminister Cameron först
            offentliggjorde sin avsikt att hålla en folkomröstning (vilket var
            i januari 2013) är det dessutom svårt att göra gällande att en Brexit skulle vara en oförutsedd händelse.

             

            Om det bedöms som väsentligt att ett avtal som nu ingås ska kunna
            upphöra vid en Brexit, eller då förändras
            på visst sätt, är det således nödvändigt att inkludera särskilda
            bestämmelser av denna innebörd. Detta skulle bland annat kunna
            gälla definitionen av EU eller tillämpligt territorium för avtalet.

             

            Den som har
            ytterligare frågor eller vill diskutera andra juridiska aspekter av
            en potentiell Brexit får gärna vända sig
            till André Andersson som leder Bank- & Finansgruppen på
            Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

             


            André
            Andersson

            Partner, Head of
            Banking & Finance
            Group

            Mannheimer Swartling Advokatbyrå

            +46 8 5950 64 09

            andre.andersson@msa.se

            www.mannheimerswartling.se

              


            




          




        




       


      		
        		




        




       


      		
        		
          		
            INFORMATIONSPLIKT
            PÅ HEMSIDAN AVSEENDE KONSUMENTTVISTNÄMNDEN  


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Styrelsen för Advokatsamfundets Utlandsavdelning
            vill härmed informera sina medlemmar om att enligt bestämmelserna i
            4.1.5 av de Vägledande regler om god advokatsed, som beslutades den
            4 december 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016, åligger det en advokat som
            åtar sig uppdrag för konsument att lämna information om
            Konsumenttvistnämnden på advokatbyråns hemsida och i förekommande
            fall i allmänna villkor. Därtill åligger det advokat att upplysa
            klienten om möjligheten att få saken prövad av
            Konsumenttvistnämnden, så snart klienten anmält missnöje eller
            framställt anspråk.

             

            Av kommentarerna till bestämmelserna i 4.1.5 från den 5 februari
            2016 framgår det vidare att informationen om Konsumenttvistnämnden
            på advokatbyråns hemsida ska omfatta Konsumenttvistnämndens
            webbadress och postadress. Informationen till
            konsumentarena skall dessutom, enligt bestämmelserna i 10 § Lagen (2015:671) om alternativ
            tvistlösning i konsumentförhållanden, vara „klar, begriplig och lättillgänglig”.

             

            För vidare information avseende Konsumenttvistnämnden, klicka på
            informations boxen. 
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            REVISIONSBERÄTTELSE  


            




          


          




        


        




       


      		
        		
          		
            Advokater verksamma utomlands skall inkomma med
            revisionsberättelse till Advokatsamfundets kansli.
            Revisionsberättelsen eller motsvarande skall utvisa att bokföringen
            sker engligt lag i respektive land och att
            bokföringsreglementet har beaktats. 

            

            För exempel pa mall av revisionsintyg som
            tidigare accepterats klicka på boxen.
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          revisorsintyg (engelska) 
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            MEDLEMMAR I VÅR AVDELNING  


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna i
            Utlandsavdelningen:

            

            George Chr. Pelaghias,
            Larnaca

            Michaela Källmén, New York 


            




          




        




      


      

		
      
      		
        		




        		
        		




        




      

      

		
      		
        
        				
          		
            		
              BIDRAG TILL NYHETSBREVET

              Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt
              information om addressändringar och nya
              medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams, ata@millerrosenfalck.com
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