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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 Utlands-
avdelningen 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, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen,  
Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA och Österrike.
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ORDFÖRANDE- OCH SEKRETERAR- 
KONFERENS I WIEN

I slutet av september var det Utlandsavdelningens tur 
att stå värd för den årliga Ordförande- och Sekre-
terarkonferensen. Ordförande och sekreterare från alla 
Advokatsamfundets avdelningar träffades för att utbyta 
information och lära av varandra. 

Vi hade glädjen att kunna välkomna representanter från 
samtliga avdelningar till vårt tvådagarsprogram som vi för-
lagt i Wien, Österrike. Även Maria Billing från Samfundets 
kansli deltog för att informera om aktuella frågor. 

Förutom god mat och dryck på olika etablissemang i 
staden, fick vi även en guidad tur med särskild fokus på 
Sverige. Vi fick t.ex. beskåda den ambassadbyggnad där 
ingen mindre än Jean Baptiste Bernadotte, sedermera 
Sveriges kung Karl XIV Johan, en gång såsom Frankrikes 
ambassadör var bosatt. 

Själva konferensen ägde rum i Wiens advokatsamfunds 
lokaler som våra österrikiska kollegor lät oss använda. 
Bland annat redogjorde alla avdelningar för sin verksam-
het och tipsade om aktuella teman och koncept för att 
locka till mer aktivt deltagande i avdelningarnas verksam-
het. Även de svårigheter som uppkommer i lämplighets-
bedömningarna vid nyantagningar och hur man hanterar 
dessa bäst diskuterades. 

Beslutades att Norra avdelningen arrangerar konferensen 
2013. 

//Rapporterade Utlandsavdelningens vice ordförande och
kassör, Karolina Ullman

Deltagare:
Karl Woschnagg, Utlandsavdelningen, mötesordförande
Christina Griebeler, Utlandsavdelningen, mötessekreterare
Karolina Ullman, Utlandsavdelningen
Robert Wikström, Mellersta avdelningen
Johanna Näslund, Mellersta avdelningen
Sara Mindus, Stockholmsavdelningen
Emma Berglund, Stockholmsavdelningen
Andreas Victor, Norra avdelningen
Catharina Ytterbom Schönfeldt, Norra avdelningen
Bo Nilsson, Östra avdelningen
Henrik Snellman, Östra avdelningen
Jens Kinnander, Södra avdelningen
Göran Hellberg, Södra avdelningen
Fredrik Andersson, Västra avdelningen
Maria Billing, Sveriges advokatsamfund



3

ÄR COSTA DEL SOL UPPKÖPT
AV RYSKA MAFFIAN?

I senaste numret av Advokaten, nummer 8, finns ett fylligt 
reportage om ett angeläget seminarium i regi av Folk 
och Försvar på temat den internationella organiserade 
brottsligheten.

En av huvudtalarna vid konferensen var Walter Kegö, som 
representant för Institute for Security and Development 
Policy, ISDP, som är en helsvensk organisation, som i 
huvudsak finansieras via Utrikesdepartementet.

Walter Kegö redovisade ISDP:s forskning på kriminella 
nätverk från forna Sovjetunionen och dess framfart  
inom EU.

Han uttalade sig bl.a. om ”eländet i Spanien” och att ryska
kriminella köpt upp nästan hela Solkusten med pengar 
från Ryssland som förvärvats genom narkotikasmuggling.  
Walter Kegös, ISDP:s, beskrivning av det ”spanska elän-
det” synes ha stått oemotsagd under seminariet.

Jag vill nu ge läsarna en sann verklighetsbild av ”eländet”  
i Spanien.

Under snart 15 år har jag varit verksam som advokat på 
Solkusten. Mitt nätverk består av politiker, tjänstemän, 
notarius publicus, revisorer, mäklare och kollegor. Jag har 
dessutom mycket goda förbindelser med flera spanska 
banker.

Jag vill påstå att jag vet vad jag talar om, när jag gör gäl-
lande, att i ISDP:s påståenden inte är sanna.

Det är ett allvarligt övergrepp, som ISDP genom Walter 
Kegö gör på Spanien och på oss alla som är verksamma 
i den finansiella sektorn. Vi känner oss djupt kränkta av 
påhoppet, som skadar vårt rykte och försvårar våra an-
strängningar för att alla skall känna sig trygga på kusten 
och även få en plats i solen.

Vi kan inte namnge ett enda objekt inom el, vatten, tele, 
allmänna kommunikationer, avfallshantering, byggindu-
strin, sjukvård, skolor, banker, bevakningsföretag, köpcen-
tra, handelsföretag, hotell eller urbanisationer, som köpts 
av ryssar eller bulvaner för ett ryskt kriminellt nätverk.  
Om ISDP/Walter Kegö har bättre information, som kon-
kret kan utpeka vilka objekt, som förvärvats av rysk maffia 
med pengar från narkotikasmuggling är jag och alla andra 
tacksamma att få besked härom.

För övrigt är ryssarna en liten minoritet på Solkusten, som
domineras av – förutom spanjorer förstås – engelsmän
och tyskar.

Borgmästaren Angeles Muñoz Uriol och turistrådet José
Luis Hernández i Marbella kommun anser att ISDP:s 
påståenden är rent förtal, ”Es un disparate!”, när jag berät-
tande för dem om den ryktesspridning, som äger rum 
med stöd av svenska skattepengar.

”Costa Segura” är rätt benämning på Solkusten säger 
polischefen Rafael Mora Cañizares och säkerhetschefen 
Felix Romero när jag visar dem reportaget. ISDP:s påstå-
enden är helt felaktiga och osanna. Genom Europol finns 
ett mycket gott samarbete med rysk polis.

ISPD – Walter Kegö – är givetvis insatt i det omfattande
regelsystem, som utvecklats under 2000-talet för regle-
ring mot penningtvätt. Spanien och spanska banker, nota-
rius publicus m.fl. som berörs av direktiven, följer dessa
noggrant.

Alla finansiella transaktioner (t.ex. köp av fast egendom) 
måste idag ske via bank. Detta innebär att köpare måste 
skaffa sig ett bankkonto i Spanien och uppge varifrån 
pengarna kommer och uppvisa sina deklarationer och att 
skatt är betald.

Det går sålunda inte att ”gömma sig” bakom t.ex. ett 
Cypernbaserat bolag, utan måste alltid anges vem som är 
beneficial owner, dvs. verklig ägare till bolaget.

Givetvis utesluter inte detta helt att en i övrigt oklanderlig 
person kan ha blivit ”kidnappad av maffian” och tvingats 
att agera som bulvan.

ISDP:s verksamhet är säkerligen av godo och kan vara till
fromma för bekämpande av kriminella organisationer. En
förutsättning härför är att ISDP åtnjuter ett stort förtroen-
de och inte klampar runt med fantasifulla och klatschiga 
rubriker, som grovt kan skada själva saken och inte minst 
ISDP självt.

Walter Kegö har – i vart fall på Solkusten – fördärvat för-
troendet för ISDP med sina ogrundade utspel och påhopp 
under Folk och Försvars symposium.

Marbella (Màlaga), den 20 november 2012

Göran Rise
Advokat och medlem i Ilustre Colegio de Abogados  
de Málaga
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PLATS: 
Swissôtel – The Bosphorus i Istanbul – ett 5-stjärnigt lyxhotell.
Adress: Bayildim Cad. No:2 · Macka, Besiktas, Istanbul 34357 · Turkey 

FREDAGEN DEN 15 MARS

Kl. 14.00 – 18.00 UTBILDNING på SveNSKA KoNSULATeT I ISTANBUL 
 Adress: Istiklal Caddesi 247 · pK 125, 34433 Beyoglu, Istanbul · Turkey

 TeMA: TURKIeT oCH eURopA
n Torkel Stiernlöf, Svensk Generalkonsul i Istanbul.  
 Föredrag om ”Dagens Turkiet och dess väg mot eU medlemskap”. 
n Asli Basgoz, partner på White & Case i Istanbul.  
 Föredrag om ”Doing business in Turkey”.

Kl. 21.00 
n Gemensam middag på Swissôtel – The Bosphorus i Istanbul.

LÖRDAGEN DEN 16 MARS

KL. 14.00 – 18.00 UTBILDNING på SWISSoTeL – THe BoSpHoRUS I ISTANBUL
 Adress: Bayildim Cad. No:2 · Macka, Besiktas, Istanbul 34357 · Turkey.

TeMA: ADvoKATeR oCH ANNAT 
n Malin persson Giolito. Föredrag om ”First, let´s kill all the lawyers  
 – advokaten i litteraturen, från Shakespeare till Mitch McDeere”. 
n Christer Danielsson, Danielsson & englund. Föredrag om ”Högsta Domstolen  
 och affärsjuridiken: Trender och sentida praxis”.

Kl. 21.00 
n Galamiddag på Restaurang Zuma 
 Adress: Salhane Sokak 7 · ortaköy, Beşiktaş 34349 Istanbul · Turkey. 
 Klädsel: Mörk kavaj. 

KOSTNAD: 
Hela konferenspaketet inklusive två middagar (exklusive hotell): 450 euro per 
deltagare och 215 euro för medföljande. 

ANMÄLAN: 
Anmälan till konferensen sker genom att fylla i och skicka in blanketten på  
nästa sida. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 29 november 2012.  
oBS: Begränsat antal platser.

Bokning av hotellrum på Swissôtel – The Bosphorus görs direkt via följande länk. 

vid hotellbokning innan 29 November 2012 via ovan länk gäller följande  
fasta rumspriser för perioden 15-17 mars (två nätter): singelrum 248,40 eUR  
per natt/rum (exklusive 8% moms) och dubbelrum 270 eUR per natt/rum  
(exklusive 8% moms). 

KOM TILL UTLANDSDAGARNA 2012  
OCH MÖT VÅREN I ISTANBUL!

 SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS UTLANDS-
 AVDELNING INBJUDER HÄRMED TILL 

UTLANDSDAGARNA I  
ISTANBUL 15-16 MARS 2013
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ANMÄLAN TILL UTLANDSDAGARNA I ISTANBUL 2013

ANMÄLAN TiLL FAxAS TiLL:
Utlandsavdelningen c/o MAQS Law Firm i estland : +372 66 76 450
eller skickas per e-mail till: pille.pilk@ee.maqs.com senast 29 november 2012.

VAR GOD TExTA. 
Blanketten kommer läsas och behandlas av icke svensktalande.

Namn:  ________________________________________________________________________

Firma:  ________________________________________________________________________

Fakturaadress:  __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e-mail adress eller faxnummer:  ______________________________________________________

Mobilnummer:  __________________________________________________________________

Medföljandes namn:  ______________________________________________________________

ATT bETALA:

 eUR ............ (deltagare)

 eUR ............ (deltagare eUR ............ + medföljande eUR ............)

Mottagen anmälningsblankett bekräftas med faktura. 
Fakturan innehåller fullständiga betalningsuppgifter. 

vid problem, kontakta Utlandsavdelningens kassör Karolina Ullman på telefon +372 53 48 91 21  
eller e-mail karolina.ullman@ee.maqs.com 
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NYTT OCH NYTTIGT FRÅN TYSKLAND
nedanstående bidrag har tidigare publicerats  
i mannheimer swartlings nyhetsbrev german  
news flash.

the eu blue card for germany – by rechtsanwalt alper 
ardali, frankfurt am main

Based on Council Directive no 2009/50/EC of 25 May 
2009, Germany has introduced a new residence/work 
permit, the so-called EU Blue Card, which entered into 
force on 1 August 2012. Its purpose is to allow highly 
qualified citizens of non-EU countries to be fast-tracked 
to employment in Germany and to ease restrictions on 
foreign university students who want to work in Germany 
after graduating.

Third country nationals may apply for the EU Blue Card  
f they hold a German or a comparable foreign university  
degree and can produce a job offer or an employment 
contract with a German employer providing for an an-
nual gross salary of – for the year 2012 – at least EUR 
44,800; in case of occupations currently suffering from a 
particular shortage of skilled labour (e.g. scientists, engi-
neers, IT-experts, medical doctors), the required minimum 
salary level is lowered to EUR 34,944. In the latter case, 
an approval of the Federal Employment Agency (Bun-
desagentur für Arbeit, FEA) is required, which, however, 
merely ascertains that foreign employees are hired on 
the same terms of employment as comparable German 
employees. Apart from the afore-mentioned, the local 
immigration office does not have to involve the FEA any 
further. In particular, it will not be checked whether there 
are any suitably qualified German applicants or non-Ger-
man residents available for the relevant position, who may 
have priority access to the labour market. The absence 
of such priority reviews will facilitate and speed up the 
immigration process. 

The EU Blue Card is granted for an initial period of up 
to four years, which may be reduced if the term of the 
employment contract is shorter. If the holder of a EU Blue 
Card has sufficient knowledge of the German language 
(level B1), he or she may apply for a permanent residence 
permit after 21 months or, respectively, after 33 months if 
no such knowledge can be proven. Spouses are allowed 
an unrestricted right to work in Germany without having to 
prove any knowledge of  the German language.

As a further part of translating the provisions of the EU 
Blue Card Directive into practice, graduates of foreign 
universities may obtain a residence permit for up to six 
months, provided their living expenses are secured during 
such period, in order to search for an employment. Gradu-
ates of German universities are allowed 18 months to find 
a job corresponding with their academic qualifications.

It remains to be seen if the Blue Card Council Directive 
and its implementation in Germany and other EU member 
states will help making these countries more attractive 
for foreign employees. In the light of the current need for 
highly qualified labour force and the “brain drain” caused 
by EU university graduates moving abroad, both of which 
are pressing issues Germany and many other industrial 
nations are currently facing, an effective remedy is urg-
ently needed.
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“button solution”: new requirements for online

shops – by rechtsanwalt dr. nils gruske, berlin

An increasing number of consumers have in the past 
years been tricked into purchasing goods or services by 
so-called “cost traps” on online selling platforms. Websi-
tes containing such cost traps raise the impression that 
certain goods or services are free of charge by hiding 
the relevant information about remuneration or payment 
terms. In order to protect customers more efficiently 
against such deceptive offers, the German Civil Code has 
been yet again amended (implementing the EU-Directive 
no 2011/83/EG). Pursuant to the newly introduced Sec. 
312g BGB, businesses are now obliged to disclose all 
relevant information for the conclusion of a contract. In 
particular, such information must ensure that a customer 
is aware of the fact that the relevant goods or services 
offered come at a price.

According to the new “button solution”, the ordering 
process has to be set up in such way that a contract is 
concluded by means of clicking a button, which is clearly 
labelled with the words “buy”, “order with obligation to 
pay” or similar explicit wording which clearly indicates that 
a payment obligation is incurred. It is thus not sufficient 
to label the ordering button with the words “proceed”, 
“order”, “finalise order” or the like.

Furthermore, the seller must provide information about 
the essential product characteristics such as the total 
price indicating all associated price elements, taxes, de-
livery and postage costs as well as the minimum term of 
the contract (if applicable) on the website. This informa-
tion must be highlighted and placed above the ordering 
button. It has to be clear, comprehensive and prominent. 

Providing the information on a separate document that 
can be downloaded would thus not be sufficient. The 
information must be available to the customer immediately 
before the order is placed.

The new law applies to any contract concluded between 
businesses and consumers via electronic means of com-
munication which result in payment obligations. It does 
not apply to B2B transactions. However, online shop 
operators offering their goods or services exclusively to 
businesses must ensure that private consumers are effec-
tively excluded from making any offers. Merely indicating 
that an offer is only directed at businesses is not suffi-
cient. The operator must ensure by adequate technical or 
organisational means, such as verifying the relevant VAT 
identification number, that merely commercial consumers 
have access to the offered goods or services.

If the online shop operator fails to comply with the new 
requirements, a contract is not validly concluded with 
the customer. The burden of proving the fulfilment of the 
obligations lies with the business. Moreover, a breach of 
the new provisions constitutes an anti-competitive prac-
tice within the meaning of the German Act against Unfair 
Competition (Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb), 
entitling competitors or  customer protection organisa-
tions to send a written warning (Abmahnung).

It remains to be seen if the new provisions will lead to 
more safety for consumers in online shops. It seems 
though that the new law provides a sufficiently tight 
corset in order to avoid any deceptive designs of online 
selling platforms.
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GRÄNSÖVERSKRIDANDE INKASSERING 
AV BÖTER VID TRAFIKFÖRSEELSER 
SAMT EN VIKTIG ”PRISLISTA” ATT TA 
MED VID BILTUREN 
 
kjell stenström informerar. nedan uppgivna 
belopp kan vara inaktuella vid artikelns  
publicering men någon större avvikelse  
rör det sig inte om.

 
Min gode vän och Rivieraklubbmedlemmen Leif Axelsson 
skickade för en tid sedan ett mail till mig angående 
”Gräns-överskridande inkassering av böter”. Detta för 
tankarna tillbaka till det inlägg som jag gjorde i juni 
2008 till komplettering av den som handlade om ”Points 
perdus : tout est permis”. Det kan finnas anledning att 
uppmärksamma de av våra medlemmar som kör omkring i 
Frankrike och andra EU länder med  sina svenskregistre-
rade bilar liksom de bland oss som kör våra franskregist-
rerade bilar i dessa länder om vad som nu står för dörren 
i denna sak.

Som jag tidigare nämnt har man inom EU arbetat med ett 
program i syfte att få ner antalet trafikolyckor. Detta har 
nu lett till ett ramavtal mellan EUs medlemsstater som 
träder i kraft den 1 oktober 2010. Enligt avtalet kan den 
stat i vilken en trafikförseelse begåtts av en förare till en 
utlandsregistrerad bil begära handräckning i det land där 
bilen är registrerad för att inkassera obetalda böter. Så-
dan handräckning kan i vissa fall riktas mot bilens ägare. 
Det är enligt huvudregeln bestämmelserna i det land där 
förseelsen har begåtts som gäller. Somliga länder har 
föraransvar och andra har ägaransvar. För begäran om 
handräckning gäller den begränsningen att beloppet skall 
vara minst 60 € men man får inte glömma att det till själva 
boten kan komma kostnader för fakturering, inkassering 
mm. En handräckning genom kronofogdemyndigheten i 
Sverige kan kosta minst 640 kronor (340 i ombudskost-
nader och 300 i ansökningsavgift).

I Tyskland har man i syfte att få ner antalet trafikolyckor 
börjat tillämpa ett strängare synsätt på de verkliga ”fort-
körarna”. Som säkert är välbekant så råder det på många 
Autobahns där fri hastighet. Det står emellertid blå skyltar 
med högsta rekommenderad hastighet (130 km/h) på 
dessa motorvägar. Om en olycka inträffar med en inblan-
dad bil som kört i mer än den rekommenderade hastig-
heten anses den bilens förare under alla omständigheter 
vara medvållande till olyckan. Även försäkringsbolagen 
har hängt på i samma syfte och vägrat ersätta skador på 
det egna fordonet vid trafikolycka när man kört fortare än 
den rekommenderade hastigheten.

I publikationen ADAC Motorwelt nr 6/2010 finns en 
mycket intressant sammanställning över gränser och  

 
 
 
 
 
 
bötesbelopp vid olika trafikförseelser i olika länder som 
jag i sammandrag redovisar nedan. Alla belopp är beräk-
nade i Euro. Beträffande tillförlitligheten av uppgifterna 
i tabellen får jag hänvisa till ADAC som är Tysklands 
motsvarighet till ESCOTA i Frankrike. Av nödvändighet blir 
tabellen inte helt uttömmande men den utgör i alla fall en 
fingervisning om hur de olika länderna ser på trafikför-
seelserna i fråga.

Saint Raphaël dagen före surströmmingen i Villefranche
Kjell Stenström

Land Promille-
gräns

Böter i € vid
rattfylleri

Böter i € vid
20 km/h för fort

Belgien 0,5 från 140 från 100

Bulgarien 0,5 från 200 från 20

Danmark 0,5 1 månadlön 70-270

Tyskland 0,5 från 500 upp till 35

Finland 0,5 fr 15 dagsböter från 70

Frankrike 0,5 från 135 från 90

Grekland 0.5 från 100 från 60

Storbritannien 0,8 upp till 5500 från 75

Irland 0,8 från 1270 från 80

Italien 0,5 fr 540 +1/3 natt fr 155 +1/3 natt

Luxemburg 0,5 från 145 från 50

Holland 0,5 från 250 från 100

Österrike 0,5 från 300 från 20

Polen 0,2 från 145 från 25

Portugal 0,5 från 250 från 60

Rumänien 0 från 130 från 90

Sverige 0,2 från 200 från 280

Slovakien 0 från 230 från 160

Slovenien 0,5 från 180 från 50

Spanien 0,5 från 300 från 90

Tjeckien 0 från 970 från 40

Ungern 0 från 375 från 110



9

UTLANDSAVDELNINGENS 
STYRELSE 2012

Karl Woschnagg,  
Ordförande 

Christina Griebeler,  
Sekreterare 

Pontus Lindfeldt,  
Ledamot

Karolina Ullman,  
Vice Ordförande och Kassör

Peter Dahlen, 
Ledamot 

Massimo Caiazza,
Ledamot 

Fredrik Svensson, 
Ledamot  

Artur Swirtun, 
Ledamot 

NYA MEDLEMMAR I VÅR  
AVDELNING 2012

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt  
välkomna i Utlandsavdelningen!

• Nickolaj Johansson, Moskva
• Caroline Cecchini Zonabend, London
• Eva Luterkort, London
• Jan-Fredrik Henriksson, London
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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

UTLANDSAVDELNINGENS 
PRACTISING CERTIFICATE 

BIDRAG TILL 
NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och 
förslag till Utlandsadvokaten 
samt information om adress-

ändringar och nya medlemmar 
skickas till Christina Griebeler, 

cgr@msa.se 


