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Nya regler för notarieanställning

Stockholm missgynnas
Vid olika universitet läser man olika
mycket processrätt, i Stockholm 13
poäng, i Lund 10 och i Uppsala 11
poäng. Processrätten upplevs av
många som ett krävande ämne där
det är svårt att få bra betyg. Eftersom den måste räknas med innebär
detta att studenter från Stockholm
riskerar att missgynnas.
– På detta svarar DV att de inte kan
ha millimeterrättvisa, berättar Einar
Prytz på Juridiska linjerådet. Det får
absolut inte bli en belastning att ha
läst juridik i Stockholm, tycker han.
Risken finns att betygshetsen ökar på
process- och civilrättskurserna.
– Anledningen till att dessa ämnen
inte får räknas bort är att domstolarna ser dem som de viktigaste för arbetet, förklarar Rickard Ekstrand på
Domstolsverket.

Jobba inte ideellt
Sidomeriter, d v s andra akademiska
studier och praktiskt arbete med juridisk anknytning, kan ge ett maxi-
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las med motsvarande en månadslön på
14 000-15 000 kr för att anses som marknadsmässigt, säger Rickard Ekstrand.
Juridiskt arbete under den marknadsmässiga lönen kan ses som en marginell merit, men får inte räknas med i
meritpoängen. Detta innebär att de
som jobbar med juridiska frågor för
kåren och organisationer, ex Amnesty,
Överklagningsakuten och Brottsofferjouren, inte får räkna denna arbetslivserfarenhet när de söker tingsmeritering. På exempelvis straffrättsliga
byråer betalas ofta extraarbetande studenter väldigt lite.
– Det är i grunden en facklig fråga
när studenter tar extrajobb på byråer
för en spottstyver, säger Ekstrand.
Domstolsverket vill inte medverka till
att dumpa juristlönerna.
– Jag tycker att DV borde kunna
göra skillnad på arbetsgivare som kan
betala marknadsmässigt och de som
inte har resurser att göra det, menar
Einar. Detta kan leda till att studenter
väljer bort frivilligt och ideellt arbete.
– Det är svårt att dra gränser mellan olika typer av arbetsgivare, tycker
Ekstrand. Men det är möjligt att det
är något vi måste ta upp till diskus-

Rabatter tas bort för studenter
Efter den 31 oktober förlorade
många studenter möjligheten
att resa till rabatterat pris hos
SAS och SJ.
Nya regler innebär att studenter över
26 år måste ha studiestöd för heltidsstudier från CSN för att ha rätt till
det studentkort som ger rabatterna.
Bakgrunden till regeländringen, som
SJ och SAS drivit igenom, är att fusket bland studenterna anses vara utbrett. Enligt Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, kommer upp emot
140 000 av Sveriges totalt 330 000
studerande att gå miste om rabatterna. Det är bl a deltidsstuderande, doktorander och studenter som försörjer
sig på annat sätt än med studiemedel
som drabbas. Vissa studenter får inte
studiestöd p g a att de läst ”för länge”,
d v s längre än sex år, eller för att de är
”för gamla”.

Gustaf Sjöberg är doktorand i bolagsrätt vid Juridiska institutionen. Han
bor i Gävle och pendlar ner till Stockholm en till två gånger i veckan.
– Min familj, fru och tre barn, finns
i Gävle, berättar Gustaf. För mig innebär de slopade rabatterna en ökad månadskostnad på ca 2000 kr. Något
som slår hårt mot en lön på 12 000
kr efter skatt.
– Det är inte motiverat att göra skillnad på doktorander och vanliga studenter, menar Gustaf. Antalet doktorander är dessutom försvinnande litet
jämfört med hur många studenter det
finns i Sverige. Fusket kan omöjligen
ligga på doktorandnivå, ingen är anställd som doktorand utan att jobba!
– Det finns alternativ till kontrollen via CSN, menar Gustaf. Studenten kan skicka in registerutdrag på
tagna poäng och på det sättet kan
man se att personen ifråga verkligen

sion. En stor del av DV:s arbete med
notarieanställningen går åt till att bedöma arbetsmeriterna.

Intervjuer på försök
En försöksverksamhet med intervjuer
som en del i anställningsprocessen kommer att påbörjas av Domstolsverket.
– Vi hoppas kunna komma igång
under våren, säger Richard Ekstrand.
Det bygger på frivillighet hos domstolarna att delta i försöken. Det är mindre domstolar som anmält intresse, där
blir det extra viktigt att anställa rätt
person. Större domstolar tycker att de
får duktiga notarier även utan intervjuer.
– Ett intervjuförfarande leder till mer
arbete för domstolarna, flera parter blir
inblandade och anställningen tar längre tid, säger Ekstrand. Intervjun är en
pusselbit i anställningen, respektive domstol genomför intervjun och ger sedan
förslag till DV på vem de vill anställa.
Linjerådet kommer, tillsammans med
andra linjeföreningar i landet, att genomföra en enkät senare i höst för att
ta reda på vad studenterna tycker om
det nya antagningsförfarandet. I november håller JURO, Juridikstuderandes riksorganisation, ett möte i Göteborg där man kommer att diskutera
denna fråga och även ta upp hur notarietjänstgöringen ska utformas. DV
har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda detta och JURO arbetar för att få
med en studentrepresentant i gruppen.

Många söker till
juristlinjen
Juristlinjen har flest förstahandssökande vid hela Stockholms universitet. Inför vårterminen 2003 ökade
antalet sökande till linjen ytterligare
till 1245 personer. Det är en ökning
med 21 procent från förra året. Till
vårterminen 2001 sökte 771 personer, antalet sökande har därmed ökat
med 60 procent på två år! Även intresset för fristående kurser i juridik
ökar, till exempel har 17 procent fler
sökt juridisk översiktskurs i första
hand inför våren.
– Det är mycket glädjande att fler
söker till oss säger Ronnie Eklund,
prefekt vid Juridiska institutionen.
Det är en rad samverkande faktorer
som lett till denna ökning, tror han.
Det finns 280 platser på juristlinjen
till våren. Vårterminen 2002 krävdes 16,30 i gymnasiebetyg för att
komma in (HT02 17,41). För linjebetyg var kravet 3,85 för VT02 och
4,00 för HT02. För antagning via
högskoleprov gällde 1,30 VT02 och
1,40 HT02. Alla poäng gäller sista
antagna reserv.

Mångfalden ska öka på
juristlinjen
Juridiska institutionen har fått
medel från Rekryteringsdelegationen,
inrättad av regeringen, för ett mångfaldsprojekt. Syftet med projektet är
att öka den sociala och etniska mångfalden vid rekrytering till juristlinjen.

Fakta notarietjänstgöring:
Antalet sökande till notarietjänsterna har
legat konstant på 200-250 sökande per
omgång de senaste två åren. I varje omgång annonseras 30-40 tjänster ut. Lägsta poäng i landet ligger på 290 poäng
enligt det gamla systemet. I storstäderna,
framförallt i Stockholm, krävs betydligt
högre poäng än så.

studerar.
– För doktorander går det att lösa på
motsvarande sätt genom att institutio-
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Nytt är att 25 poäng nu får räknas
bort från jur kand examen om 180
poäng, de ämnen med lägsta godkända betyg räknas bort. Det är dock inte
möjligt att räkna bort betygen i
civilrätt, processrätt eller förvaltningsprocessrätt. De 155 kurspoäng
som återstår multipliceras med betyget på respektive kurs. Värdet för AB
är 2, för Ba 1.5 och för B 1. Lägsta
meritpoäng som kan uppnås på examen blir 155 och högsta 310.

malt påslag om 36 poäng, vilket är
en höjning från nuvarande 24 poäng.
Arbete räknas endast som meriterande om lönen är marknadsmässig.
– Arbete under studietiden bör beta-
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Nyhetsbrevet har tidigare skrivit
om den utredning som Domstolsverket, DV, gjort för att förändra
antagningen till tingsmeritering.
De nya reglerna börjar tillämpas
vid ansökningarna i november.
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Gustaf Sjöberg reser dyrare nu

nen utfärdar ett intyg, säger Gustaf,
som hoppas att SJ och SAS tar sitt förnuft tillfånga.
Fotnot: Andra resebolag, som Malmö Aviation,
Swebus Express och Tågkompaniet, har aviserat
att de kommer att ha kvar rabatter för alla som
kan visa upp att de studerar.

– Vi har tre delmål, berättar Anna
Stolarska som är koordinator för projektet. Vi ska gå ut och informera
gymnasieelever om hur det är att läsa
juridik. Ett samarbete med advokatbyrån Vinge har inletts för att genomföra aktiviteter i skolorna, exempelvis hålla rättegångsspel.
– Genom att anordna informationsmöten för föräldrar och ha kontakt
med invandrarorganisationer hoppas
vi kunna öka intresset för juristlinjen, säger Anna. Vi kommer bl a att
träffa Svenska All-serbiska Ungdomsförbundet genom en student på linjen som är engagerad där.
Den tredje delen av projektet är en
kurs i svenska med juridisk inriktning
som ska erbjudas alla studenter på
linjen. Studenter som är intresserad
av att delta i projektet och t ex informera gymnasieungdomar är välkomna att kontakta Anna Stolarska,
anna.stolarska@juridicum.su.se,
tel: 08-674 75 81 alt 070-729 43 33.
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Samhällsvetenskapliga föreningen,
SF, ordnar en vecka med föreläsningar och FN-rollspel den 18-24 november. Talarna är bl a Eric Östberg, f d
chefsåklagare vid krigsförbrytartribunalen för f d Jugoslavien och Lennart Aspegren, f d domare vid Rwandatribunalen.
FN-simulationen börjar med ett
cocktailparty på UD och hålls sedan
på Frescati under helgen. Deltagarna
väljer ett land att representera, de flesta kommer att bli inbjudna till ”sitt
lands” ambassad i Stockholm för en
briefing med ambassadören.
– Studenter från Afrika, Asien och
Europa kommer att resa hit för att
delta, berättar Sandra Hansson på SF.
Spelet och föreläsningarna är öppna
för alla studenter på universitetet,
dock måste anmälan ske till spelet,
som kostar 350 kr inkl cocktailparty
och middag. Mer information på
www.sf.su.se/intu.
Tid: 18-24 november.
Plats: Stockholms universitet, Frescati.

SJF köper Iustus Förlag
Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur,
SJF, vid Juridiska institutionen i
Stockholm har köpt majoriteten i
Iustus Förlag. Man äger nu förlaget
tillsammans med Juridiska Föreningen
i Uppsala. SJFs huvudsyfte är att
främja och delta i publiceringen av
juridisk litteratur. De lämnar tryckningsbidrag till böcker och stöd till
tidskrifter. SJF driver också Juristernas Bokhandel i Frescati, där juridikstuderande kan köpa sin kurslitteratur till reducerat pris. SJF vill med förvärvet av Iustus tillföra förlaget nya
författare och titlar. Man ser det som
angeläget att priserna på kurslitteratur hålls på en rimlig nivå.
Iustus Förlag publicerar läroböcker
riktade till juristutbildningen på universitet och högskolor, samt andra
utbildningar med inslag av juridik.
Bland förlagets författare finns lärare på juridiska institutioner och specialister från olika myndigheter.

STUDENTINFO

Personalnytt

Internship i New Delhi
eller Haag

Foteini Papiri är ny amanuens i immaterialrätt fr o m den 15 oktober.
Foteini finns i rum C 904.
Jessica Johansson ersätter Jenny
Malmström som fakultetssekreterare
på Juridiska Fakultetens kansli.
Declan MacGuinness vikarierar som
utbildningssekreterare på Juridiska
fakulteten.

Jur stud som är intresserad av att kombinera praktik med examensarbete
och vill skriva om mänskliga rättigheter (New Delhi) eller om internationella tvistlösningsmekanismer
(Haag) är välkommen att söka internships. Sökande ska ha lämpliga kvalifikationer inom respektive område.

Permanent Court of Arbitration i
Haag, som är ett FN-organ, kommer
att betala en del av kostnaderna.
Mer information om Haag finns på
http://pca-cpa.org/EIO/.
Ytterligare upplysningar lämnas av
professor Said Mahmoudi, e-post:
said.mahmoudi@juridicum.su.se.

www.juridicum.su.se
På Juridicums hemsida hittar du information om dina kurser och om
vad som händer på institutionen.

En magister i rättsekonomi
Rotterdam, Gent, Linköping och
Stockholm under ett och samma
år. Som enda student från Juridicum läste Henrik Lundh magisterprogrammet i Law and Economics
förra läsåret.

jag väl förberedd,
tycker Henrik.
Andra hade det
jobbigare, men
alla hjälper varandra mycket mer.
Det är inte samma
betygshets som på
juristlinjen.

Henrik började på magisterprogrammet i rättsekonomi förra hösten.
– Jag valde att läsa magisterprogrammet som mina specialkurser och skrev
även min uppsats inom ramen för programmet, berättar Henrik. De flesta
som läser har redan tagit sin examen,
det är bara Sverige och Holland som får
lov att skicka ännu ej examinerade.
– Första terminen läste jag i Rotterdam, fokus under de första kurserna
låg på att använda mikroekonomiska
verktyg för att utforska lagars effekter, berättar Henrik. Den andra terminen var jag i Gent, där läste vi bl a
ekonomisk analys av äganderätt, kontraktsrätt och miljörätt. Under de två
första terminerna är kursernas innehåll
i stort sett det samma på alla orter.
– Man läser fem ämnen per termin,
kurserna går parallellt och sen har man
fyra-fem tentor på en vecka i slutet av
terminen, berättar Henrik.
Ronnie Eklund, prefekt vid Juridiska
institutionen, är ansvarig för programmet i Stockholm.
– Det håller hög klass och har valts
I trafiken i Teheran
ut som ett av Europas tio bästa transnationella program av EU-kommissionen, säger han. Vi kommer nu att få mer
pengar för att utveckla programmet.

Maximera nyttan
Rättsekonomi är att använda nationalekonomisk teori för att analysera
lagstiftning. Man tittar på samhällsnyttan av en lag och hur ekonomiskt
effektiv den är. Ett exempel är miljörätt, hur ska man göra för att styra
mot användning av miljövänlig energi, är det bästa att reglera eller låta
marknaden styra?
Magisterprogrammet var som en fortsättning på nationalekonomikursen på
linjen, tycker Henrik.
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Stockholm
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Henrik Lundh pluggade i Europa
– Jag ville läsa programmet för att
jag gillar nationalekonomi. Vi läste tio
olika ämnen och har fått en inblick i
mycket. Det var väldigt roligt att
komma ut och studera och umgås
med folk från olika länder. Vi var totalt 60 stycken, varav 45 européer.
– Det var ungefär hälften jurister och
hälften ekonomer som läste programmet, berättar Henrik. Jag tycker att det
var givande att diskutera med ekonomerna, som var både national- och redovisningsekonomer.
Henrik valde att läsa sista terminen,
vårterminen 2002, i Linköping och
Stockholm.
– Det beror främst på att jag ville
skriva uppsats om läkemedelspatent
och det finns en expert på detta område i Sverige, säger han. Jag läste en kurs
i miljörätt i Linköping och ”Labour
and Economics” i Stockholm, parallellt skrev jag uppsats.
– Det var fem stycken, förutom mig,
från programmet som läste i Sverige,
berättar Henrik. De gillade den svenska våren och sommaren skarpt!

Lugnare än väntat
– Det var betydligt lugnare än jag
hade väntat mig att läsa ett magisterprogram, säger Henrik. Skillnaden är
inte så stor mellan våra specialkurser
och magisterkurserna.
– Som student från Stockholm var

Det
ordnades
många gemensamma aktiviteter i
Rotterdam och
Gent, vi var bl a
ute med lärarna
flera gånger, berättar Henrik. Att
byta studieort var tredje månad var
både bra och dåligt, tycker han.
– Det var kul att flytta runt, samtidigt som det innebar en viss stress att
bryta upp och vara tvungen att fixa
ny bostad o s v.
– Jag vill helst jobba med affärsjuridik, gärna inom EG-rätt. Man blir
inte specialist på ett ämne som man
blir på andra magisterprogram, här
handlar det mer om att få in ett sätt
att tänka. Miljö- och konkurrensrätt
var mest intressant, säger Henrik. Det
känns som det mest användbara i
verkliga livet, där fick man öva sig i
praktiskt tänkande.

Fakta magisterprogrammet i Law
and Economics.
Magisterprogrammet i rättsekonomi är ett
samarbete inom ERASMUS mellan arton
juridiska och nationalekonomiska institutioner i Europa. Det startade 1990, går
över ett läsår, består av tre terminer och ger
50 poäng. Alla programmets kurser hålls
på engelska. Termin 1 kan läsas i Hamburg, Rotterdam eller Bologna. Termin 2
läses i Hamburg, Gent eller Bologna. Termin 3 kan studenten välja mellan åtta lärosäten i Europa. I Stockholm ges kursen
”Labour and economics”, i Linköping ges
”Environmental Law and Economics”. I
slutet av kursen skrivs en uppsats.
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