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Programöversikt
Torsdag 8 november
Tid

Aktivitet

Lokal

10.00–10.15

Välkomstanförande: Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg

Vinterträdgården

Advokatsamfundets pris för framstående insatser
inom advokatyrket (samtliga deltagare)

Vinterträdgården

10.15–10.30
10.30–11.15

11.30-12.30

13.30–14.30
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Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar
för inrikesfrågor, berättar om arbetet mot korruption
och organiserad brottslighet i Europa, och hur
Europeiska kommissionen agerar i frågan
(samtliga deltagare).

Vinterträdgården

Muntlig bevisning i domstol och skiljeförfarande

Royals Festvåning

Licensavtalet i kontraktsrätten

Oscarsalongen

Arbetsrätt vid konkurs

New York

Var finns informationen i brottsutredningen?

Stockholm

Barnet i asylprocessen

Carl Larsson

Att prestera på topp – hur går det till?

Uppsala

Utformning av domskäl i skiljedomar

Oscarsalongen

Styrelsens och andra bolagsfunktionärers personliga
ansvar vid kritisk kapitalbrist

Royals Festvåning

Efter Pirate Bay – hur mår upphovsrätten?

Carl Larsson

IT-stöd och presentationsteknik i domstolen

New York

Att processa i Europadomstolen och att använda
konventionen i svensk domstol – del 1

Uppsala

Retorik

Stockholm

Tid

Aktivitet

Lokal

14.45–15.45

Internationell rättskraft inom immaterialrätten

Oscarsalongen

MiFID-direktivet

Carl Larsson

Att köpa affärsjuridiska tjänster

New York

Ny narkotikapraxis – var står vi nu?

Stockholm

Att processa i Europadomstolen och att använda
konventionen i svensk domstol – del 2

Uppsala

Media – makt utan ansvar?

Royals Festvåning

Advokatuppdrag i stormens öga
Advokat Geir Lippestad, Oslo
(samtliga deltagare)

Vinterträdgården

Drink med musik av Advokatbandet och bankett
med underhållning av satirgruppen Public Service.

Vinterträdgården

16.15–17.15

19.00–01.00
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Programöversikt
Fredag 9 november
Tid

Aktivitet

09.30–10.00

Jonathan Goldsmith, generalsekreterare för Council
of Bars and Law Societies of Europe (CCBE):
The European Market for Legal Services
– Developments and Challenges for the Future
(samtliga deltagare)

Vinterträdgården

Elektronisk edition i tvistemål och skiljeförfaranden
– bedöm och förbättra processförutsättningarna

Oscarsalongen

Tvistefrågor vid företagsöverlåtelser

Royals Festvåning

Ekonomisk familjerätt – arv och gåva

New York

Resning i Quick-målen – hur kunde det gå så långt?

Stockholm

Yttrandefrihet i nya former?

Carl Larsson

Rådgivaransvaret

Uppsala

Kostnadsfrågor i skiljeförfaranden

Uppsala

Köprättsutveckling i lagstiftning och rättspraxis

Royals Festvåning

Internationell familjerätt
– ett rättsområde på frammarsch

New York

Påföljdsutredningen

Stockholm

Tillsyn och tillstånd – av avgörande betydelse
för näringsverksamhet

Carl Larsson

Att förnya ledarskapet

Oscarsalongen

10.15–11.15

11.45–12.30
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Lokal

Tid

Aktivitet

Lokal

13.30–15.00

Jäv i skiljeförfaranden

Uppsala

Insiderlagstiftningen

Oscarsalongen

Klientpsykologi

Royals Festvåning

EMR – hur gick det?

Stockholm

Skatteförfarandelagen

Carl Larsson

Sekretessfrågor

New York
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Torsdag 8 november
09.00–09.45

Registrering och kaffe
Lokal: Vinterträdgården

10.00–10.15

Välkomstanförande: Anne Ramberg
Lokal: Vinterträdgården

10.15–10.30

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom juridiken.

10.30–11.15

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor
Arbetet mot korruption och organiserad brottslighet i Europa, och hur europeiska
kommissionen agerar i frågan
Lokal: Vinterträdgården

11.15–11.30
11.30–12.30

PAUS
Process & Skiljedom

Affärsjuridik 1

Affärsjuridik 2

Brottmålsprocessen

Rule of Law/Offentlig rätt

Advokatverksamhet

Muntlig bevisning i domstol
och skiljeförfarande
Claes Lundblad,
Magnus Widebeck

Licensavtalet i
kontraktsrätten
Eric M. Runesson

Arbetsrätt vid konkurs
Erik Danhard

Var finns informationen i
brottsutredningen?
Thomas Olsson

Barnet i asylprocessen
Viktoria Nyström,
Daniel Hedlund

Att prestera på topp
– hur går det till?
Kelly Tainton,
Fredrik Ullén

Lokal: Royals Festvåning

Lokal: Oscarsalongen

Lokal: New York

Lokal: Stockholm

Lokal: Carl Larsson

Lokal: Uppsala

12.30–13.30
13.30–14.30

LUNCH
Utformning av domskäl i
skiljedomar
Stefan Lindskog

Styrelsens och andra
bolagsfunktionärers personliga ansvar vid kritisk
kapitalbrist
Erik Nerep

Efter Pirate Bay
– hur mår upphovsrätten?
Claes Langenius

IT-stöd och presentationsteknik i domstolen
Henrik Olsson Lilja,
Ulf Berggren

Att processa i Europadomstolen och att använda konventionen i svensk domstol (del 1)
Elisabet Fura, Thomas Bull,
Percy Bratt

Retorik
Elaine Eksvärd

Lokal: Oscarsalongen

Lokal: Royals Festvåning

Lokal: Carl Larsson

Lokal: New York

Lokal: Uppsala

Lokal: Stockholm

14.30–14.45
14.45–15.45

PAUS
Internationell rättskraft
inom immaterialrätten
Dag Sandart

MiFID-direktivet
Björn Wendleby

Att köpa affärsjuridiska
tjänster
Magnus Billing,
Petra Hedengran

Ny narkotikapraxis
– var står vi nu?
Martin Borgeke

Att processa i Europadomstolen och att använda konventionen i svensk domstol (del 2)
Elisabet Fura, Thomas Bull,
Percy Bratt

Media – makt utan ansvar?
Lars Adaktusson

Lokal: Oscarsalongen

Lokal: Carl Larsson

Lokal: New York

Lokal: Stockholm

Lokal: Uppsala

Lokal: Royals Festvåning

15.45–16.15
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KAFFE

16.15–17.15

Advokat Geir Lippestad, Oslo Advokatuppdrag i stormens öga

19.00–01.00

Drink och bankett med underhållning av satirgruppen Public Service.

Lokal: Vinterträdgården
Lokal: Vinterträdgården
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Fredag 9 november
08.45–09.15

Registrering och kaffe
Lokal: Vinterträdgården

09.30–10.00

Jonathan Goldsmith, generalsekreterare för Council of Bars and Law Societies of Europe
(CCBE):
The European Market for Legal Services – Developments and Challenges for the
Future
Lokal: Vinterträdgården

10.00–10.15

10.15–11.15

PAUS
Process & Skiljedom

Affärsjuridik

Humanjuridik

Brottmålsprocessen

Rule of Law/Offentlig rätt

Advokatverksamhet

Elektronisk edition i
tvistemål och skiljeförfaranden – bedöm och
förbättra processförutsättningarna
Lars Perhard

Tvistefrågor vid
företagsöverlåtelser
Lars Edlund,
Christer Danielsson

Ekonomisk familjerätt
– arv och gåva
Theddo Rother-Schirren

Resning i Quick-målen –
hur kunde det gå så långt?
Thomas Olsson

Yttrandefrihet i nya former?
Göran Lambertz

Rådgivaransvaret
Sven Unger

Lokal: Oscarsalongen

Lokal: Royals Festvåning

Lokal: New York

Lokal: Stockholm

Lokal: Carl Larsson

Lokal: Uppsala

Kostnadsfrågor i skiljeförfaranden
Anders Reldén

Köprättsutveckling i lagstiftning och rättspraxis
Johnny Herre

Internationell familjerätt
– ett rättsområde på
frammarsch
Fredric Renström

Påföljdsutredningen
Fredrik Wersäll

Tillsyn och tillstånd
– av avgörande betydelse för
näringsverksamhet
Wiweka Warnling-Nerep

Att förnya ledarskapet
Lucia Crevani

Lokal: Uppsala

Lokal: Royals Festvåning

Lokal: New York

Lokal: Stockholm

Lokal: Carl Larsson

Lokal: Oscarsalongen

11.15–11.45
11.45–12.30

KAFFE

12.30–13.30
13.30–15.00
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LUNCH
Jäv i skiljeförfaranden
Claes Zettermarck,
Bo G H Nilsson

Insiderlagstiftningen
Alf-Peter Svensson,
Martin Tidén,
Fredrik Ljung

Klientpsykologi
Tasha Landberg,
Jens Näsström

EMR – hur gick det?
Tomas Nilsson, Jan Öhman,
Kerstin Skarp

Skatteförfarandelagen
Börje Leidhammar,
Johan Linder

Sekretessfrågor
Lena Frånstedt Lofalk,
Bo Ahlenius

Lokal: Uppsala

Lokal: Oscarsalongen

Lokal: Royals Festvåning

Lokal: Stockholm

Lokal: Carl Larsson

Lokal: New York
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Torsdag 8 november
10.00–10.15
Välkomstanförande
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
Lokal:

Vinterträdgården

10.15–10.30 (samtliga deltagare)

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.
Lokal:

Vinterträdgården

10.30–11.15 (samtliga deltagare)
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, berättar om arbetet
mot korruption och organiserad brottslighet i Europa, och hur Europeiska kommissionen
agerar i frågan.
Lokal:

Vinterträdgården

11.30–12.30: seminarium 1
Process & Skiljedom

Muntlig bevisning i domstol och skiljeförfarande

modellen mycket närmare den som gäller i allmän svensk domstol. Men även här märks
en utveckling mot internationell praxis. Exempel på detta är hur vittnesattester och därtill
kopplade inskränkningar i fråga om huvudförhörets fria gestaltning blir allt vanligare.
Kostnadsutvecklingen och växande krav på ökad effektivitet gör att ytterligare steg på den
vägen kan förväntas.
Föreläsare: Claes Lundblad är advokat med en mycket omfattande erfarenhet av
pro cesser och skiljeförfaranden. Han är numera främst verksam som
skiljeman.
Magnus Widebeck är lagman vid Nyköpings tingsrätt, och Sveriges
dispaschör. Han var tidigare justitieråd i Högsta domstolen och har arbetat
som chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Magnus Widebeck arbetar
även som skiljeman och medlare.
Lokal:

Royals Festvåning

Affärsjuridik 1

Licensavtalet i kontraktsrätten
Seminariet behandlar de rent kontraktsrättsliga aspekterna på licensavtal med särskilt
avseende på teknologilicensiering. Huvudfrågan är om det går att finna några utfyllande
regler från den allmänna kontraktsrätten, och i så fall vilka dessa regler är.
Föreläsare: Eric M. Runesson är advokat. Han var under 2003–2009 adjungerad
professor i handelsrätt med inriktning på kommersiell avtalsrätt vid Lunds
universitet. Eric M. Runesson är styrelseordförande i Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och anlitas frekvent som skiljeman i både
svenska och internationella skiljeförfaranden.
Lokal:

Oscarsalongen

Seminariet syftar till att beskriva skillnader och utvecklingstendenser beträffande muntlig
bevisning i de två processformerna. En allmän tendens synes vara att processens muntliga
inslag, däribland muntlig bevisupptagning, av effektivitetsskäl kortas till förmån för ökad
skriftlighet.
På domstolssidan har under senare år den traditionella modellen undergått en rad betydelsefulla förändringar främst till följd av reformen En modernare rättegång. Exempelvis
behöver förhörspersonen inte vara fysiskt närvarande i rättssalen. Möjligheterna att hålla
förhör genom videokonferens och telefon med förhörspersoner över hela världen nyttjas i
allt större utsträckning.
Vad gäller skiljeförfaranden går utvecklingen vad avser internationella förfaranden mot
en modell som, även då förfarandet är förlagt till Sverige, ligger i linje med vad som i internationella sammanhang kan anses utgöra ”best practice”. Modellen ligger nära den syn
som man har i den anglosaxiska världen. För helsvenska skiljetvister ligger av tradition
12
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Affärsjuridik 2

Rule of Law/Offentlig rätt

Arbetsrätt vid konkurs

Barnet i asylprocessen

Under senare år har flera reformer genomförts som rör arbetsrätten vid obestånd och
lönegaranti. Det har inte minst inom företagsrekonstruktioner blivit tydligt att rättsläget
behöver klargöras genom domstolsavgöranden. Seminariet tar sin utgångspunkt i de praktiska problem som har framkommit i konkurser och företagsrekonstruktioner – bland
annat avseende lönegarantiregress och beslutsordningen gällande lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Vidare följer det av rättsfall att i en konkurs kan tillämpningen utmynna
i att en och samma paragraf kan ha olika innebörd i skilda sammanhang. Vid seminariet
redovisas detta och den senaste rättsutvecklingen.
Föreläsare: Advokat Erik Danhard är specialiserad på arbetsrätt och tvistelösning.
Han är författare till bl.a. boken KonkursArbetsrätt: om arbetsrätt och
lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion och har deltagit som
expert i utredningar inom det insolvensrättsliga området.

Föreläsningen går igenom asylprocessen för barn ur ett praktiskt perspektiv, där även
frågan om vem som får uppehållstillstånd och varför behandlas. Vidare ges en tvärvetenskaplig utblick över barnperspektiv i asylprocessen och begreppet barns bästa. Föreläsningen tar också upp vikten av bemötandestil och att samtala och utreda barn på sätt som
har stöd i beteendevetenskaplig forskning.
Föreläsare: Advokat Viktoria Nyström var under fem år ansvarig på utlänningsnämnden för frågor om ensamkommande barn. Hon har därefter arbetat som
offentligt biträde sedan 2006. Viktoria Nyström är specialiserad inom
asylrätten och särskilt på ensamkommande barn i asylprocessen. Hon för
frekvent förhandlingar i svenska domstolar och vid ett stort antal tillfällen i
Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Daniel Hedlund är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Han är fil.kand., jur.kand. och har en masterexamen
i mänskliga rättigheter. Dessförinnan arbetade han på Migrationsverket
som handläggare och senare tillförordnad beslutsfattare. Hans kommande
avhandlingsarbete Child Perspectives in the Asylum Seeking Process for
Unaccompanied Minors syftar till att fördjupa kunskaperna om barn som
går igenom asylprocessen ensamma, genom att förena beteendevetenskapliga och rättsvetenskapliga perspektiv.

Lokal:

New York

Brottmålsprocessen

Var finns informationen i brottsutredningen?
I flera uppmärksammade rättegångar på senare tid, t.ex. det s.k. Södertäljemålet och det
s.k. Kokainmålet, har det framkommit advokatkritik mot åklagarsidan och förundersökning. Kritiken har framför allt gällt att åklagarna vid upprepade tillfällen löpande lagt
till omfattande material och tilläggsprotokoll till förundersökningen, vilket inneburit att
försvaret behövt kontrollera stora mängder nytt material, kontroller som i sin tur lett till
nya undersökningar från åklagarna. Både i dessa och andra fall finns skäl att fråga i vilken
form, och när, information förs in i brottsutredningen. Händer det att viss information
i förundersökningen ”mörkas”? Kan den s.k. slasken innehålla, genom omedvetet eller
medvetet agerande, för målet relevant information? Vad innebär det för försvarsadvokaten?
Föreläsare: Advokat Thomas Olsson arbetar huvudsakligen med brottmål. Han har
med framgång engagerat sig i ett flertal mål där frågor om individens
grundläggande rättigheter prövats. Som exempel kan nämnas prövningen
av FN:s och EU:s sanktionslistor i Al-Barakaat-målet i EU-domstolen samt
resningsärendena i fallet Ulf och Thomas Quick-målen.
Lokal:
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Lokal:

Carl Larsson

Stockholm
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Advokatverksamhet

Affärsjuridik 1

Att prestera på topp – hur går det till?

Styrelsens och andra bolagsfunktionärers personliga ansvar vid kritisk
kapitalbrist

Vad utmärker tillstånd av hög produktivitet hos en individ ur ett vetenskapligt perspektiv? Vad hindrar oss från att prestera optimalt? På vilket sätt och i vilken omfattning störs
vägen till prestation av idéer om manligt, kvinnligt och etnicitet? Seminariet behandlar
motivation och flow ur ett neurovetenskapligt perspektiv.
Föreläsare:
Kelly Tainton arbetar med utveckling av ledarskap och prestation inom
organisation och näringsliv. Han var tidigare sakkunnig på Utbildningsoch Kulturdepartementet med inriktning på kompetensfrågor. Kelly
Tainton har även i flera år arbetat som reporter på Sveriges Radio P1 med
reportage om diskrimineringens påverkan på yrkesutövande.
Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska
Institutet och leder en forskargrupp som studerar expertis, inlärning och
kreativitet. En annan forskningslinje rör biologin bakom det psykologiska
flow-tillståndet. Hans forskning har fått stort internationellt genomslag.
Fredrik Ullén är därtill en kritikerrosad, internationellt verksam konsertpianist.
Lokal:

Uppsala

13.30–14.30: seminarium 2
Process & Skiljedom

Utformning av domskäl i skiljedomar
Högsta domstolen prövade för några år sedan frågan om en skiljedom var otillräckligt motiverad (NJA 2009 s. 128). I ljuset av avgörandet kommer olika frågor rörande
utformningen av skiljedomar att belysas. I vilken utsträckning ska det finnas domskäl i
skiljedomar? I vilken utsträckning bör det finnas domskäl i skiljedomar? Vilken betydelse
har domskälen?
Föreläsare: Stefan Lindskog är justitieråd och ordförande på avdelning i Högsta domstolen. Han har tidigare varit advokat och har mångårig erfarenhet från
skiljeförfaranden både som ombud och skiljeman. Han är också rättsvetenskapligt verksam och har publicerat böcker och artiklar om bl.a. skiljeförfaranden. Stefan Lindskog var under 2004–2007 ordförande i Sveriges
advokatsamfund.
Lokal:
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Seminariet belyser vad detta ansvar innebär. Hur långt sträcker sig ansvaret för förbindelser och förpliktelser? När kan ansvaret sägas upphöra? Bör vi i Sverige ha så långtgående
bestämmelser om ansvar? Är det sammanfattningsvis tid för en större lagreform?
Föreläsare: Erik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.
Lokal:

Royals Festvåning

Affärsjuridik 2

Efter Pirate Bay – hur mår upphovsrätten?
Trots fällande domar för grundarna bakom webbplatsen för fildelning Pirate Bay är hemsidan än idag en av de mest välbesökta på Internet. Parallellt med Pirate Bay-rättegången
trädde den uppmärksammade och omdebatterade IPRED-lagen ikraft som gav hopp för
rättighetsinnehavarna att enklare och snabbare få ut information om misstänkta fildelare
från Internetleverantörerna. Vad har hänt sedan dess? Teknikutvecklingen rusar framåt,
försök till ny lagstiftning presenteras samtidigt som utbudet av nya lagliga tjänster för
nedladdning och streaming av musik, film och TV-serier ökar. Hänger upphovsrätten
med? Seminariet ger en uppdatering om vad som hänt på upphovsrättens område inom
den digitala marknaden sedan Pirate Bay-rättegången, och blickar framåt.
Föreläsare: Advokat Claes Langenius är specialiserad inom immaterialrätten. Han

är ledamot av Advokatsamfundets styrelse, undervisar i den obligatoriska
utbildningen om advokatetik för blivande advokater, och är examinator för
advokatexamen.

Lokal:

Carl Larsson

Oscarsalongen
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Percy Bratt är advokat med inriktning på bl.a. mänskliga rättigheter och
ordförande i Civil Rights Defenders. Han är kursföreståndare för kursen
Praktisk europaprocess vid Stockholms universitet och undervisar på
Advokatsamfundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater.

Brottmålsprocessen

IT-stöd och presentationsteknik i domstolen
Seminariet tar upp de möjligheter som står till buds i domstolen avseende effektiv digital
presentation. Många menar att åklagarsidan ligger steget före advokaten på det här
området. Det handlar därmed delvis om att skapa balans i rättsprocessen. Seminariet ger
också en inblick i RIF, Rättsväsendets informationsförsörjning, med vilket myndigheter i
rättskedjan strävar efter att skapa ett effektivt elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen.
Föreläsare: Henrik Olsson Lilja är försvarsadvokat med huvudsaklig inriktning på

ekobrott. Han har undervisat i juridik på Stockholms universitet och vid
IHM Business School.
Ulf Berggren är chef på Enheten för teknik vid Domstolsverket.

Lokal:

New York

Rule of Law/Offentlig rätt

Att processa i Europadomstolen och att använda konventionen i svensk
domstol – del 1

Lokal:

Uppsala

Advokatverksamhet

Retorik
Seminariet beskriver verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man har sagt,
och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Kroppsspråk, röstläge, mimik och ordets
makt är några av de verktygen. Det finns lösningar för att hantera det som många tycker
är skrämmande och obehagligt – dels att tala inför andra, dels att bemöta “besvärliga”
människor.
Föreläsare: Elaine Eksvärd är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. Hon har även publicerat böckerna Härskarteknik – den fula vägen
till makt, Du är din generation och Snacka Snyggt – modern retorik.
Lokal:

Stockholm

Att processa i Europadomstolen är speciellt. Inte många kan kalla sig experter men alla
kan bli bättre. Det finns några grundläggande regler att respektera och några strategiska
val att göra. Användandet av Europadomstolens rättspraxis är centralt i detta sammanhang, inte minst hur och när rättsfall som gäller andra länder kan användas i svenska
sammanhang. Seminariet beskriver konkret hur man bäst förbereder sig och sin klient
för vad som väntar, och hur Europakonventionen kan utgöra ett praktiskt användbart
instrument i advokatens “juridiska verktygslåda”.
Föreläsare: Elisabet Fura är Chefsjustitieombudsman. Hon var domare i Europa-

domstolen under 2003–2012, vice ordförande i Europadomstolens
Sektion V, och ordförande i Europadomstolens kommitté för domarfrågor.
Elisabet Fura var dessförinnan advokat och ordförande i Advokatsamfundet
under 1999-2001.
Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.
Han har varit expert i flera offentliga utredningar och har skrivit ett flertal
vetenskapliga verk, främst inom konstitutionell rätt. Han är ledamot i
Riksrevisionens vetenskapliga råd och Advokatsamfundets överklagandenämnd. Thomas Bull tillträder anställning den 1 januari 2013 som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
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14.45–15.45: seminarium 3

Affärsjuridik 2

Process & Skiljedom

Att köpa affärsjuridiska tjänster

Internationell rättskraft inom immaterialrätten

Seminariet belyser vad som är viktigt från upphandlarperspektivet vid inköp av affärsjuridiska tjänster. Vilka faktorer väger tyngst i denna process? Seminariet ger en inblick i
de överväganden som bör göras och kan därmed ge vägledning åt affärsjuridiska advokatbyråer.

Tidigare har innehavare av immaterialrättsliga ensamrätter som patent, varumärken
och upphovsrätter varit hänvisade till att driva rättegång mot påstådda intrångsgörare
på nationell basis. På samma sätt har den part som velat få fastslaget genom en negativ
fastställelsetalan, att t.ex. en viss produkt eller metod inte gör intrång i annans immaterialrätt, varit hänvisad till att söka prövning i varje land som är av kommersiellt intresse
i det enskilda fallet. Detta har ofta varit mycket kostsamt och ansträngande. Inte sällan
har rättsligt sett besvärliga situationer uppstått då instanserna i de olika länderna kommit till skilda slutsatser vid prövning av samma sak. Avgöranden från senare tid från bl.a.
EU-domstolen och svenska domstolar, och yttranden från Generaladvokaten, klargör att
dessa frågor går att, eller till och med ska, avgöras i en domstol med rättskraft för hela EU
eller för vissa EU-länder. Detta öppnar nya möjligheter för svenska advokater som driver
rättegångar om immaterialrättigheter.
Föreläsare: Advokat Dag Sandart är verksam inom immaterialrättsområdet. Han har

drivit ett stort antal tvister avseende intrång i och giltighet av immaterialrättigheter och även varit koordinator för s.k. multijurisdictional court
trials i Europa. Dag Sandart har även frekvent deltagit i förhandlingar om
och upprättande av immaterialrättsligt relaterade avtal såsom licensavtal.

Lokal:

Oscarsalongen

Affärsjuridik 1

MiFID-direktivet
Lagen om värdepappersmarknaden reglerar verksamheten i svenska banker, värdepappersbolag och börser. EU-kommissionen har nyligen genomfört en översyn av det s.k.
MiFID-direktivet som ligger till grund för nämnda lag och föreslagit omfattande förändringar. De föreslagna ändringarna påverkar såväl värdepappersmarknadens struktur som
avtalsrelationen mellan värdepappersinstituten och kunderna. Seminariet är avsett att ge
en inblick i de kommande regelförändringarna.
Föreläsare: Advokat Björn Wendleby är specialiserad på börs- och värdepappersrätt

Föreläsare: Petra Hedengran är chefsjurist på Investor med ansvar för Bolagsstyrning

och Compliance. Hon har tidigare arbetat som advokat.
Magnus Billing är chefsjurist och Senior Vice President vid NASDAQ
OMX.

Lokal:

New York

Brottmålsprocessen

Ny narkotikapraxis – var står vi nu?
Genom den s.k. mefedrondomen (NJA 2011 s. 357) har domstolarnas påföljdsbestämning i narkotikamål förändrats. I enlighet med innebörden av förarbetena har betydelsen
av sort och mängd narkotika tonats ned, särskilt för bedömningen av om narkotikabrottet är grovt och för tillämpningen av den övre delen av straffskalan. Frågan är dock var
vi står nu. Är det möjligt att närmare beskriva en praxis som Högsta domstolen har ställt
sig bakom? Vad ska sort och mängd ha för betydelse nu och i framtiden? Och hur ska
domstolarna bedöma de olika andra omständigheter som vid sidan av sort och mängd har
betydelse för straffvärdet?
Vid seminariet ges en introduktion till ämnet.
Föreläsare: Martin Borgeke är justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare varit

hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge, och har deltagit i
flera centrala utredningar på straffrättens område. Under 2008–2010 var
Martin Borgeke ämnesansvarig i straffrätt inom Domstolsakademin. Han
är författare till boken Att bestämma påföljd för brott och huvudansvarig
för nya upplagor av boken Studier rörande påföljdspraxis m.m.

Lokal:

Stockholm

samt bank- och finansrätt. Han har arbetat med dessa frågor på såväl
myndighet, investmentbank som advokatbyrå. Björn Wendleby är författare till två olika lagkommentarer avseende den finansiella lagstiftningen
samt lagstiftningen avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

Lokal:
20

Carl Larsson
21

Rule of Law/Offentlig rätt

Advokatverksamhet

Att processa i Europadomstolen och att använda konventionen i svensk
domstol – del 2

Media – makt utan ansvar?

Att processa i Europadomstolen är speciellt. Inte många kan kalla sig experter men alla
kan bli bättre. Det finns några grundläggande regler att respektera och några strategiska
val att göra. Användandet av Europadomstolens rättspraxis är centralt i detta sammanhang, inte minst hur och när rättsfall som gäller andra länder kan användas i svenska
sammanhang. Seminariet beskriver konkret hur man bäst förbereder sig och sin klient
för vad som väntar, och hur Europakonventionen kan utgöra ett praktiskt användbart
instrument i advokatens “juridiska verktygslåda”.
Föreläsare: Elisabet Fura är Chefsjustitieombudsman. Hon var domare i Europa-

domstolen under 2003–2012, vice ordförande i Europadomstolens Sektion V, och ordförande i Europadomstolens kommitté för domarfrågor.
Elisabet Fura var dessförinnan advokat och ordförande i Advokatsamfundet under 1999–2001.
Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.
Han har varit expert i flera offentliga utredningar och har skrivit ett flertal
vetenskapliga verk, främst inom konstitutionell rätt. Han är ledamot i
Riksrevisionens vetenskapliga råd och Advokatsamfundets överklagandenämnd. Thomas Bull tillträder anställning den 1 januari 2013 som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Percy Bratt är advokat med inriktning på bl.a. mänskliga rättigheter och
ordförande i Civil Rights Defenders. Han är kursföreståndare för kursen
Praktisk europaprocess vid Stockholms universitet, och undervisar på
Advokatsamfundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater.

Lokal:

Uppsala

Medierna har mer inflytande än någon gång tidigare – journalistik har utvecklats till
maktutövning. Inom politik, näringsliv och offentlig sektor blir det allt viktigare att förhålla sig till mediernas speciella dramaturgi. Att undvika negativ publicitet och mediedrev
har högsta prioritet. Hur hanterar medierna sitt eget inflytande, hur är det med ansvarstagandet som följer med makten och hur ser självbilden ut i journalistkåren?
Föreläsare: Lars Adaktusson är journalist med över 30 års erfarenhet. Efter en kort
sejour som kommunikationsrådgivare arbetar han nu som frilansjournalist,
programledare, moderator och föreläsare. Lars Adaktusson har tidigare
varit politisk reporter samt programledare i Aktuellt och Agenda. Han har
också arbetat som utrikeskorrespondent i Centraleuropa, USA och Mellanöstern.
Lokal:

16.15–17.15 (gemensam föreläsning)
Advokatuppdrag i stormens öga
Föreläsare: Advokat Geir Lippestad, Oslo, försvarare i rättegången mot Anders

Behring Breivik, berättar om de stora juridiska och personliga utmaningar
han ställdes inför i detta mycket speciella uppdrag.

Lokal:

Vinterträdgården

19.00–01.00
Drink med musik av Advokatbandet och bankett med underhållning av satirgruppen
Public Service.
Lokal:
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Royals Festvåning

Vinterträdgården
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Fredag 9 november

Föreläsare: Advokat Lars Perhard har varit verksam inom svensk och internationell

affärsjuridik sedan mitten av 1970-talet. Sedan början av 1980-talet har
han ägnat sig mycket åt IT-rätt och därmed sammanhängande rättsfrågor.
På senare år har han i huvudsak biträtt klienter – ofta med anknytning till
IT-sektorn – i komplexa avtalsförhandlingar och i tvister inför domstolar
och skiljenämnder. Han har i ökande omfattning uppdrag som skiljeman
eller ordförande i skiljenämnd i svenska och internationella skiljeförfaranden.

09.30–10.00 (samtliga deltagare)
Jonathan Goldsmith, generalsekreterare för Council of Bars and Law Societies of Europe
(CCBE): The European Market for Legal Services – Developments and Challenges for
the Future.
Lokal:

Vinterträdgården

10.15–11.15: seminarium 4
Process & Skiljedom

Elektronisk edition i tvistemål och skiljeförfaranden – bedöm och
förbättra processförutsättningarna
Frågor som rör skyldighet för en part att lämna ut uppgifter som är av vikt som bevis och
som innehas i elektronisk form blir även från svensk utgångspunkt allt vanligare i rättegångar samt i inhemska och internationella skiljeförfaranden. I affärslivet idag är uppskattningsvis mer än 90 procent av alla dokument och meddelanden skapade, skickade,
hanterade, lästa eller lagrade digitalt och uppskattningsvis mer än 70 procent av sådant
material skrivs aldrig ut på papper. Möjligheterna att komma åt digital information som
motparten innehar blir p.g.a. den tekniska utvecklingen allt svårare. I många tvister
kommer parterna frivilligt överens om vad som ska lämnas ut i form av e-post, loggar, information ur hårddiskar och andra minnesenheter, uppgifter ur databaser m.m. Presentationen ger en introduktion till de problemställningar som uppkommer tillsammans med
några förklaringar av ”tvångsåtgärder” som gäller enligt svensk rätt när motparten i en
process vägrar att lämna ut begärt material (processuell edition) som föreligger i elektronisk form. Vissa processtaktiska synpunkter har också vävts in i presentationen. Företag
och organisationer samt deras juridiska rådgivare har anledning att vara mer uppmärksamma på dessa frågeställningar. De bör öka sin tekniska och juridiska kompetens och bli
mer proaktiva när det gäller åtkomst och mer reaktiva vad gäller att kunna skydda sig mot
begäran om utlämnande av information som finns lagrad i elektronisk form i kommersiella tvister.
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Lokal:

Oscarsalongen

Affärsjuridik

Tvistefrågor vid företagsöverlåtelser
Tvister om företagsöverlåtelser avgörs nästan alltid i skiljeförfarande. Skiljedomarna vinner sällan spridning utanför den krets som varit direkt inblandade i förfarandet. Det är
därför svårt att få ett grepp om praxisbildningen på området. Seminariet, som leds av två
av landets mest anlitade skiljemän, syftar till att identifiera vilken slags frågor som typiskt
sett blir föremål för tvist i företagsöverlåtelseavtal och att analysera skiljepraxis på några
centrala områden. En grundläggande fråga som kommer att belysas är vilka principer som
skiljemän tillämpar vid tolkning av den här typen av avtal.
Föreläsare: Lars Edlund tillträdde i oktober 2012 anställning som justitieråd i Högsta

domstolen. Han har tidigare, under 1985–2012, varit advokat och har en
bred erfarenhet av företagsöverlåtelser, och av arbete som skiljeman i tvister
om bl.a. företagsöverlåtelser.
Advokat Christer Danielsson är sedan två decennier verksam vid advokatbyrå i Stockholm. Under många år ägnade han sig huvudsakligen åt
att utforma och förhandla företagsöverlåtelseavtal. Numera är han helt
inriktad på tvistelösning, som ombud men framför allt som skiljeman, inte
sällan avseende tvister om företagsöverlåtelseavtal.

Lokal:

Royals Festvåning
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Humanjuridik

Rule of Law/Offentlig rätt

Ekonomisk familjerätt – arv och gåva

Yttrandefrihet i nya former?

Seminariet tar upp den speciella jämkningsregeln i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken, som
kan ställa till en hel del problem för särkullbarn i vissa situationer. I anslutning till det
behandlas de anspråk på dold samäganderätt som ofta uppkommer då den efterlevande
maken åberopar jämkningsregeln.
Föreläsare: Theddo Rother-Schirren är advokat sedan 1986 med särskild inriktning
på ekonomisk familjerätt. Han arbetar huvudsakligen med bodelningar
och boutredningar, mest som bodelningsförrättare och boutredningsman.
Theddo Rother-Schirren har därutöver en tjänst som lektor i civilrätt på
Stockholms universitet där han har undervisat i mer än 20 år.

På seminariet diskuteras Yttrandefrihetskommitténs icke-förslag, dvs. dess förslag att det
inte ska införas någon teknikoberoende reglering av tryck- och yttrandefrihetsrätten och
inte heller någon lagstiftning om skydd för privatlivet. Diskussionen kommer också in på
frågan hur utredningar på viktiga juridiska områden bör vara sammansatta, liksom på viss
aktuell materiell yttrandefrihetsrätt – som Högsta domstolens dom i det s.k. Mangamålet.
Föreläsare: Göran Lambertz är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2009. Han var
under 2001–2009 Justitiekansler och under 2008–2012 ordförande i
Yttrandefrihetskommittén.

Lokal:

New York

Brottmålsprocessen

Resning i Quick-målen – hur kunde det gå så långt?
Domarna mot Thomas Quick är unika, även i ett internationellt perspektiv, och de
väcker ett flertal frågor av betydelse för rättssäkerheten. Under seminariet redovisas de
omständigheter som lett fram till besluten om resning och frikännande domar i Quickmålen. I anslutning till det behandlas bl.a. frågor kring falska erkännanden och hur valet
av förhörsmetoder påverkar uppkomsten av falska erkännanden. Avslutningsvis diskuteras
även vissa aspekter av rättstillämpningen i Quick-målen, vilka kan tänkas förklara händelseutvecklingen.
Föreläsare: Advokat Thomas Olsson arbetar huvudsakligen med brottmål. Han har
med framgång engagerat sig i ett flertal mål där frågor om individens
grundläggande rättigheter prövats. Utöver Thomas Quick-målen kan som
exempel nämnas prövningen av FN:s och EU:s sanktionslistor i Al-Barakaat-målet i EU-domstolen samt resningsärendet i fallet Ulf.
Lokal:
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Stockholm

Lokal:

Carl Larsson

Advokatverksamhet

Rådgivaransvaret
På seminariet behandlas bl.a. följande:
• Uppdragets gränser
• Ansvaret när råd bygger på felaktig eller ofullständig information från klienten
• Ansvar mot tredje man
• Reklamation, preskription, vådan av reservationer, ansvarsbegränsningar
Föreläsare: Sven Unger är advokat. Han var ordförande i Sveriges advokatsamfund

under 1992–1996. Sedan ett antal år undervisar han om rådgivaransvaret
på Advokatsamfundets kurs för blivande advokater. Sven Unger är, tillsammans med Bertil Bengtsson och Harald Ullman, medförfattare till boken
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållande, som behandlar bl.a. advokaters rådgivning.

Lokal:

Uppsala
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11.45–12.30: seminarium 5
Process & Skiljedom

Kostnadsfrågor i skiljeförfaranden
Kostnadsfrågor i skiljeförfaranden röner en allt större uppmärksamhet. På seminariet
kommer särskilt följande frågor att beröras från ett praktiskt perspektiv:
• Vilka principer har skiljenämnden att följa vid fördelning av rättegångskostnader? I
vilken utsträckning kan ersättning erhållas för tid nedlagd av huvudmannen?
• I vilka fall bör ombud argumentera särskilt i frågan om hur rättegångskostnaderna ska
fördelas?
• I vilken utsträckning bör kostnadsräkningen specificeras?
• Bör skiljenämnden pröva skäligheten av kostnadsyrkandets storlek?
• Är det dyrare med ett skiljeförfarande än ett domstolsförfarande?
Föreläsare: Anders Reldén är advokat och specialiserad som ombud i större och

komplexa tvister i domstol och inför skiljenämnd. Han anlitas dessutom
regelbundet som skiljeman i både nationella och internationella skiljeförfaranden. Anders Reldén håller ofta föredrag i skiljedomsrättsliga ämnen och
föreläser bl.a. på Stockholms universitet.

Lokal:

Uppsala

Affärsjuridik

Köprättsutveckling i lagstiftning och rättspraxis
För 25 år sedan antog riksdagen lag (1987:822) om internationella köp. Den internationella köplagskonventionen, CISG, trädde därefter i kraft för svensk del den 1 januari
1989. När Sverige ratificerade konventionen valde man att undanta reglerna om ingående
av köpavtal. En nyhet för svensk del är att konventionens del II om avtals ingående nu
kommer att vara tillämpliga. Under seminariet kommer konsekvenserna av denna förändring att diskuteras.
Konventionen utgjorde också förebild för 1990 års köplag och 1990 års konsumentköplag. Under de drygt 20 år som gått sedan den nya köplagen trädde i kraft har
rättspraxis från Högsta domstolen rörande tolkning och tillämpning av lagen varit mycket
begränsad. Samtidigt har antalet rapporterade avgöranden rörande tillämpningen av
CISG runt om i världen ökat närmast explosionsartat. Det finns nu långt fler än 1 000
avgöranden rörande konventionen som kan ha betydelse också vid tolkning och til�lämpning av köplagen. Den rättsvetenskapliga doktrinen och andra rättskällor rörande
konventionen är också mycket omfattande. Ett syfte med seminariet är att belysa vad som
skett på rättspraxisområdet beträffande köplagen och CISG. Under seminariet diskuteras
28

också möjliga konsekvenser av det arbete som för närvarande pågår inom EU med en
europeisk reglering av köpavtalen.
Föreläsare: Johnny Herre är sedan 2010 justitieråd i Högsta domstolen. Dessförinnan var han professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm
under 1999-2010. Hans avhandling behandlade ersättningar i köprätten
och då särskilt beräkning av skadestånd. Han har tillsammans med professorn Jan Ramberg skrivit ett betydande antal böcker på det köprättsliga
området, däribland lagkommentarerna till köplagen, konsumentköplagen
och internationella köplagen, CISG.
Lokal:

Royals Festvåning

Humanjuridik

Internationell familjerätt – ett rättsområde på frammarsch
Den internationella familjerätten blir allt mer aktuell och allt fler rådgivare kommer i
kontakt med denna i takt med den ökade internationaliseringen. Det svenska regelverket
är dock komplext och inte så lättillgängligt. Till detta kommer att det på flera områden
finns särskilda regler för nordiska förhållanden och dessutom EU- förordningar. Seminariet behandlar framförallt de ekonomiska aspekterna på familjesituationer med en
internationell anknytning, men även frågor om vårdnadsfrågor och om så kallade bortförande av barn. Till den ekonomiska familjerätten hör frågor om äktenskapsskillnad och
bodelning, underhåll samt arv och testamente.
Föreläsare: Advokat Fredric Renström är specialiserad inom svensk och internationell
familjerätt. Han är medlem i The International Academy of Matrimonial
Lawyers och föreläser regelbundet både i Sverige och internationellt, bl.a.
för CCBE och IBA. Fredric Renström deltog som expert i införandet av
The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol.
Lokal:

New York
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Påföljdsutredningen lämnade sina förslag Nya påföljder (SOU 2012:34) den 31 maj
2012. Förslagen innebär en genomgripande förändring av det svenska påföljdssystemet.
Det kommer, om det genomförs, att beröra alla som i en eller annan egenskap ägnar sig
åt straffrätt. Vid seminariet presenteras förslagen och dess effekter.
Föreläsare: Staffan Levén är f.d. hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige.
Han medverkade som expert i Påföljdsutredningen.

och många fler, brukar vi direkt hänvisa till ledarskapet som förklaring. Men vad är ledarskap? Vad är ledarskapets betydelse? Och vad är det för ledarskap som vi utövar idag? Har
vi ändrat vårt sätt att leda för att kunna möta dagens utmaningar, eller är vi fast i gamla
föreställningar av stora hjältar som ensamma avgör hela organisationens öde? Och hur ser
den nya generationen på ledarskap? Vilka förväntningar har man och vilka krav ställs på
dagens chefer? Under seminariet kommer sådana frågor att diskuteras med utgångspunkt
i aktuell forskning om nya ledarskapsformer och ideal.
Föreläsare: Lucia Crevani är docent och lärare vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Lokal:

Lokal:

Brottmålsprocessen

Påföljdsutredningen

Stockholm

Rule of Law/Offentlig rätt

Tillsyn och tillstånd – av avgörande betydelse för näringsverksamhet
Kraven på tillstånd för utövande av olika typer av näringsverksamhet – och därmed
sammanhängande tillsyn – har utvidgats på senare år, inte minst i ett EU-perspektiv.
I samband med tillsyn kan frågor uppkomma om ingripanden i form av varning och
återkallelse av tillstånd, vitesförelägganden eller sanktionsavgifter. Vilka rättigheter har
egentligen ett ”tillsynsobjekt” i mötet med en tillsynsmyndighet som Finansinspektionen,
PTS, Skolverket, Socialstyrelsen? Vad krävs för att ett ingripande ska vara lagenligt? Vem
bär bördan av bristfällig bevisning, eller – annorlunda uttryckt – vem ska tillse att ärendet
blir tillfredsställande utrett? Åtgärder som återkallelse av tillstånd – eller s.k. informella
näringsförbud – kan vara djupt ingripande för det rättssubjekt som omfattas men ändå
kan fråga uppkomma t.ex. om rätten att överklaga. En allmän tillsynslag har övervägts
men förkastats, men frågan är om den spretiga utveckling som nu kan skönjas är godtagbar rättsligt sett. Ett ”tillsynsobjekt” kan ställa krav på klart författningsstöd, proportionalitet, förutsebarhet, frihet från retroaktiva ingripanden, men hur ser egentligen myndigheterna på dylika – i ett europarättsligt sammanhang – helt centrala frågor?
Föreläsare: Wiweka Warnling-Nerep är professor i offentlig rätt vid Stockholms
universitet och författare till flera monografier och läroböcker, bl.a. om rätt
till domstolsprövning.
Lokal:

13.30–15.00: seminarium 6
Process & Skiljedom

Jäv i skiljeförfaranden
På seminariet behandlas följande:
• Nationella och internationella regler rörande jäv, bl.a. IBA’s Guidelines
• Praktiska exempel på eventuella jävssituationer
• Har invändning om jäv blivit del av det taktiska spelet och hur kan det påverka förtroendet för skiljedomsprocessen?
• Påverkas jävsbedömningen av tidpunkten för prövningen av invändningen?
• Friskrivning rörande framtida jäv – lagligen bindande för part?
Föreläsare: Advokat Claes Zettermarck är verksam inom skiljeförfarande, kommersi-

ella processer och transaktioner. Han anlitas frekvent både som skiljeman
och ordförande i internationella skiljeförfaranden. Claes Zettermarck är
sedan 2011 ordförande i Sveriges advokatsamfund.
Advokat Bo G H Nilsson är främst verksam inom processrätt, med processer i skiljenämnder och domstolar samt annan tvistlösning, nationellt och
internationellt, i betydande utsträckning även som ledamot eller ordförande i skiljenämnd. Bo G H Nilsson var ledamot av styrelsen för Sveriges
advokatsamfund under 2000-2006, ordförande i Advokatsamfundets utbildningsnämnd under 2001-2007, och ordförande i Advokatsamfundets
etikkommitté under 2005-2007.

Carl Larsson

Advokatverksamhet

Att förnya ledarskapet

Oscarsalongen

Lokal:

Uppsala

Ledarskap är den kraft som driver fram en organisation. När företagets lönsamhet går upp
(eller ner), när man upplever problem med hur en grupp fungerar (eller en grupp fungerar särskilt bra), när det inte händer något (eller väldigt mycket) – i alla de situationerna,
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Affärsjuridik

Humanjuridik

Insiderlagstiftningen

Klientpsykologi

Insiderinformation är den mest känsliga information som finns rörande ett noterat bolag.
En läcka kan dels innebära att någon gör sig skyldig till brott, dels att det berörda bolaget
drabbas av negativa konsekvenser i form av t.ex. badwill eller förlorade alternativt fördyrade affärer. Det ställer höga krav på de som hanterar insiderinformation. Som rådgivare
är det därför viktigt att kunna bistå sin klient med konkreta råd rörande såväl lagstiftning
som praktisk hantering av insiderinformation. Det är också viktigt att tillse att den egna
verksamheten kan hantera klienternas insiderinformation på ett säkert sätt.
Seminariet berör kort vad insiderinformation är och hur den bör hanteras av såväl
börsbolag som rådgivare. I det sammanhanget kommenteras den vägledning om advokatverksamhet och insiderinformation som Advokatsamfundet tagit fram. Fokus kommer att
ligga på hur man minimerar riskerna för insiderläckor både hos de noterade bolagen och i
advokatverksamheten.
Föreläsare: Alf-Peter Svensson, advokat sedan 2004, har ett förflutet som bankjurist,
chefsjurist och compliance officer. Han är verksam inom börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt. Alf-Peter Svensson är ofta anlitad
som lärare vid kurser i nämnda rättsområden hos banker, fondkommissionärsfirmor och företag inom försäkringsbranschen, och har skrivit läroböcker på området.
Martin Tidén är chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.
Fredrik Ljung arbetar som bolagsjurist vid PwC där han främst ansvarar
för frågor rörande aktiebolag och juridisk rådgivning till PwC:s revisorer.
Han föreläser på området och varit rådgivare åt bolag och organisationer
avseende hantering av insiderinformation. Fredrik Ljung var en av revisionsbranschens sakkunniga vid OECD:s utvärdering av Sveriges implementering av anti-korruptionskonventionen 2012.

Grunden för varje framgångsrik advokatverksamhet är advokatens förmåga att skapa
effektiva samarbeten och konstruktiva relationer med sina klienter. En hög servicenivå
innebär därför mer än ett kompetent utförande av arbetsuppgifterna. Varje klient är unik
med specifika behov, önskemål och personlighet. För en optimalt fungerande advokatklientrelation behöver advokaten förstå klientens psykologiska status och anpassa sitt
förhållningssätt därefter. Det gäller kort sagt att möta klienten där han eller hon är – både
juridiskt och psykologiskt!
Föreläsare: Tasha Landberg och Jens Näsström är båda psykologer och specialister på
området praktisk psykologi för advokater. De har sedan 2006 utbildat ett
stort antal advokater och jurister i stresshantering och klientpsykologi på
Advokatsamfundets kurser och på advokatbyråer runt om i landet.

Lokal:

Oscarsalongen

Lokal:

Brottmålsprocessen

EMR – hur gick det?
Tanken med EMR var bl.a. att lägga större fokus på dömandet i underrätterna så att
processen där inte bara uppfattas som en ”transportsträcka” till hovrätten. Har det blivit
så? Hur har EMR påverkat aktörerna i domstol? Positivt är att målsägande och andra bara
behöver inställa sig vid ett tillfälle. Negativt kan vara att allt spelas in, vilket kan påverka
den som avlägger en utsaga. Finns utrymme för förbättringar och förändringar?
Föreläsare: Kerstin Skarp är sedan 2009 vice riksåklagare. Hon var tidigare verksam
som åklagare och från 2001 inom regionalt myndighetskansli och riksåklagarens kansli. Från 2005 var hon chef på City åklagarkammare i Stockholm.
Advokat Tomas Nilsson är specialiserad på brottmål. Han var ordförande i
Sveriges advokatsamfund under 2007-2011.
Jan Öhman är hovrättslagman vid Svea hovrätt.
Lokal:
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Royals Festvåning

Stockholm

33

Rule of Law/Offentlig rätt

Advokatverksamhet

Skatteförfarandelagen

Sekretessfrågor

Seminariet behandlar rättsläget avseende Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Mot bakgrund av aktuell praxis om dubbelbestraffning från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen liksom avgöranden från underrätterna diskuteras
vilka rättsliga möjligheter som står till buds för enskilda att hävda sina intressen med stöd
av EU-fördraget och Europakonventionen. Frågan om tredjemansrevisioner har prövats
av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 12) och tas också upp på seminariet.
Skatteverkets kontrollmöjligheter av tredje man, t.ex. avseende advokaters klientmedelskonton när den som är föremål för revision är t.ex. en bank, redovisas och analyseras mot
bakgrund av domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Rättsfallet aktualiserar flera frågeställningar om bl.a. advokatsekretessens räckvidd, undantag av handlingar vid revision,
och kontroll av tredje man och proportionalitetsprincipens räckvidd i skatteförfarandet.
Innehållet i regeringens direktiv till Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet (Dir. 2012:14) redovisas.
Föreläsare: Börje Leidhammar är advokat. Han har långvarig akademisk erfarenhet
som adjungerad professor i skatterätt med inriktning på förfarandefrågor.
Utöver sin doktorsavhandling, Bevisprövning i taxeringsmål, har han själv
och tillsammans med andra publicerat ett flertal böcker, artiklar och rapporter inom området. Börje Leidhammar är suppleant i Advokatsamfundets styrelse och ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet.
Johan Linder är biträdande jurist. Han har en traditionell domarutbildning i förvaltningsdomstolarna. Johan Linder biträder regelmässigt i skatteprocesser i Sverige, i EU-domstolen och Europadomstolen.

Vem skyddas av tystnadsplikt? Vad omfattas av tystnadsplikt? Hur stark är tystnadsplikten? När kan tystnadsplikten brytas? Tystnadsplikten i konflikt med andra advokatetiska
regler. Det finns en rad svåra gränsdragningsfrågor kring vår tystnadsplikt. På detta seminarium kommer olika svårbedömda situationer att belysas i praktiska exempel. Föreläsarna kommer att i aktiv dialog med deltagarna försöka hitta fram till de troliga svaren.
Föreläsare: Advokat Lena Frånstedt Lofalk är ordförande i Advokatsamfundets
disciplinnämnd och har tidigare varit vice ordförande i Advokatsamfundets
styrelse. Hon deltog även som vice ordförande i Advokatsamfundets Etikkommitté under 2005-2007.
Bo Ahlenius är advokat. Han är verksam som kursansvarig lärare vid
Advokatsamfundets kurs för blivande advokater om advokatetik och är
examinator vid advokatexamen. Han har tidigare varit ledamot av Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd.

Lokal:
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Lokal:

New York

Carl Larsson
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Karta och övrig information

3
5

1

1 Grand Hôtel

Konferensens entré: Vinterträdgården,
Royals entré, Stallgatan 6, Stockholm
Huvudentré: Södra Blasieholmshamnen 8
Telefon 08-679 35 00
Fax 08-611 86 86
www.grandhotel.se
2 Sveriges advokatsamfund

Laboratoriegatan 4
Box 27321
10254 Stockholm
Telefon 08-459 03 00
Fax 08-660 07 79
www.advokatsamfundet.se
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2
4

3 Radisson Blu Strand Hotel

Nybrokajen 9
4 Berns Hotel

Näckströmsgatan 8

5 Stockholms Centralstation

Varmt välkomna!

