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Tre magisterstudenter berättar
Stockholm har sedan länge varit
ledande inom området skiljedomsrätt och magisterprogrammet International Commercial
Arbitration Law på Juridiska
Institutionen lockar varje år
flera hundra sökande från hela
världen.
Programmet
International
Commercial Arbitration Law
har sedan starten 2003 varit mycket populärt. Till läsåret 2005/06 konkurrerade
250 sökanden från 45 länder
världen över om en plasts på
programmet. Alla sökanden
var mycket kvalificerade. Tre
av de 32 studenter som till
slut antogs är 26-åriga James
Morrison från universitetet
i Sydney, Australien, Crina
Baltag, 24 år, från universitetet
i Bukarest, Rumänien samt 21åriga Markyian Malskyy från
universitetet i Lviv, Ukraina. De
påbörjade utbildningen i augusti
förra året efter att ha prövat på
arbetslivet några år. I maj tar
de ut sin magisterexamen. Här
berättar de om programmet,
varför de valde att komma till
Stockholm, vilka erfarenheter
de har av studentlivet här och
om planer för framtiden.
Höga förväntningar
Varför valet föll på Sverige
hade flera orsaker. Dels har
vår högre utbildning ett gott
rykte. Den är dessutom kostnadsfri vilket inte direkt är en
nackdel. Magisterprogrammet
International
Commercial
Arbitration Law finns inte på
så många universitet i världen
och med tanke på att Stockholm
är världsledande inom skiljedomsrätt var valet enkelt.
Alla tre hade mycket höga
förväntningar på programmet
när de började här. De hade
funnit en del information på
hemsidan och talat med studenter med erfarenhet av studier i Sverige som talat mycket
gott om Juridiska Institutionen.

Trots höga förväntningar har
de infriats mer än de vågade
hoppats på. Särskilt nöjda är
de med den tillgång till material som finns. På institutionens
bibliotek finns forskningsartiklar, avhandlingar och andra
dokument som används i utbildningen. Det finns bra datasalar
både på institutionen och på
övriga universitetet. Dessutom
har de tillgång till databasen
rättsbanken där olika typer av
fall går att hitta. De menar att
denna materialtillgång är den
absolut största skillnaden från
deras egna universitet.
De tre nämner också universitetslektorn och kursföreståndaren Patricia Shaughnessy som
med sitt entusiasmerande sätt
bidragit till programmets kvalitet och gjort seminarierna något
att verkligen se fram emot.
Inom ramen för programmet har de fått göra studiebesök på svenska advokatbyråer
och där träffat praktiserande
advokater, något de uppskattat. Utvalda elever på programmet får också tävla i Willem C.
Vis International Commercial
Arbitration Moot. En av de
utvalda är Crina som kommer
att åka till Wien för att tävla i
april. Hon säger att det är en
av de bästa erfarenheter hon
någonsin gjort och hon tror att
det avsevärt förbättrar hennes
chanser att senare få ett arbete
inom skiljedomsrätt.
Utöver de studier som ingått i
programmet har både Crina och
James deltagit i svensklektioner
på universitetet. Detta har varit
givande, både med tanke på den
extra kunskap det fått där samt
de nya kontakter de skaffat sig.
De tycker båda två att det är
roligt att många satsar på att
lära sig svenska med tanke på
hur få personer som faktiskt
talar språket.
Nöjda med campuslivet
Studentlivet i Stockholm tycker
de alla tre är toppen. De menar

att på ett universitet så stort
som det i Stockholm är man
inte tvungen att engagera sig i
studentlivet på samma sätt som
på en mindre studentort. Det
är istället möjligt att studera
här och samtidigt leva som i
en vanlig storstad med allt vad
det innebär. Angående campusområdet så säger Crina att
hon inte är van vid det stora
restaurang- och caféutbud som
finns. Det är lätt att variera sig,
menar hon.
Något som de också uppskattar är pubkvällarna på torsdagar i Juristernas hus. Det har
inneburit en välbehövlig paus i
att kunna ta en öl till ett rimligt pris tillsammans med andra
juridikstuderande.
Det enda negativa de har att
säga om studentlivet i Stockholm
är, inte helt oväntat, problemet med att hitta bostäder.
Markyian stötte flera gånger på
annonser där endast kvinnliga
hyresgäster accepterades. Han
hade inte tidigare mött sådana
problem och ansåg att hans
bostadssituation förvärrades
av det faktum att han är man.
Det hade slutligen löst sig men
endast efter mycket letande och
många ”nej, tyvärr”. Crina hade
ställt sig i bostadskön nästan
ett år innan hon skulle påbörja
sina studier i Stockholm men
insåg snabbt vilka svårigheter

det innebär att hitta en studentbostad i Stockholm.
Resor och prakitk
väntar härnäst
Flera studenter på International
Commercial Arbitration Lawprogrammet har lyckats få
praktikplatser på välkända
advokatbyråer som Vinge och
Mannheimer Swartling. Crina,
Markyian och James kommer
inte stanna kvar i Stockholm
utan har andra planer för framtiden. James vill tillbaka till
Australien för att arbeta på den
advokatbyrå han arbetade på
innan han kom till Stockholm.
Tiden efter examen kommer
han dock ägna åt något helt
annat än juridik, nämligen att
resa runt i Europa. Markyian
har sökt och fått stipendium
för att arbeta på en advokatbyrå i Paris. Där kommer han
till en början att stanna i tre
månader. Sedan är han intresserad av att studera ytterligare
ett år eller två, kanske i USA
eller England, men då rikta in
sig på handelsrätt. Crina har
även hon sökt stipendium för att
arbeta några månader för UN
Departement of International
Commercial Trade i Wien. Hon
vet inte än hur det har gått med
urvalsprocessen men James och
Markyian intygar att hon kommer få stipendiet.
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Nydisputerad
Den 17 februari var det
dags för den tredje disputationen på Juridicum
för i år. Då lade Lena
Schelin fram sin avhandling ”Bevisvärdering av
muntliga utsagor i brottmål”. Opponent var Eva
Smith fån Köpenhamns
Universitet. Grattis till
vår nya doktor.

Ny professor
Juridiska Institutionen har
fått en ny professor. Det
är David Fisher som blivit
professor i internationell
rätt. Fishers forskningsområden inkluderar
mänskliga rättigheter,
internationell privaträtt
och rymdrätt. Hans senaste forskningsprojekt
är ”The ’Asian Values’
Challenge to Universal
Human Rights” och handlar om vissa östasiatiska
staters argument att tolkning och tillämpning av
mänskliga rättigheter
får göras utifrån varje
lands egna kulturella
betingelser.
David Fisher är medlem i New Yorks Advokatsamfund sedan
1981 och tjänstgjorde
som Staff Attorney vid
New York Division of
Criminal Justice Services mellan 1981-82.

F.v. James Morrison, Markyian Malskyy och Crine Baltag
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Eftertraktade jurister
Enligt en ny rapport från
Högskoleverket ser arbetsmarknaden bra ut för
jurister. Arbetslösheten
bland jurister är lägre än
för andra akademiker, 3,9
procent jämfört med 4,6
procent. Arbetsgivarna
är nöjda med juristlinjen
som de anser svarar

Detta händer vid Juridicum
Deltagare i Magisterprogram publicerar sig internationellt
Judit Szoboszlai som tog examen 2005 vid Stockholms Universitets
magisterprogram Master of European Law har skrivit en artikel som publiceras i tidskriften World Competition. Artikeln
bygger på Judits magisteruppsats och har titeln “Delegation of
State Regulatory Powers to Private Parties – Towards an Active
Supervision Test”. Den har även nominerats till First World
Competition Young Writers Award. “Det här är oerhört glädjande för Judit och för magisterprogrammet” säger doktorand
Ingeborg Simonsson, Judits handledare.

Donation till Juridiska fakulteten
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser donerar 25 miljoner
kronor till Juridiska fakulteten. Donationen ska användas till att
finansiera en forskningsprofessur i rättsvetenskap. Innehavaren
av professuren ska ägna all sin tid åt forskning och forskarhandledning. Den permanenta professuren i rättsvetenskap kommer
att innehas av en av de nuvarande professorerna på heltid vid
Juridiska fakulteten och kommer att kallas ”Torsten och Ragnar
Söderbergs professur i rättsvetenskap”. Donationen görs med anledning av Juridiska fakultetens hundraårsjubileum år 2007.

mot arbetsmarknadens
behov. De anser också att
utbildningen ger en bra
grund för arbete både
inom och utanför det
strikt juridiska området.
Juristerna anses vara
skickliga på att analysera och strukturera och
ha en stark akademisk
kompetens.
I framtiden förväntas
efterfrågan på kompetenta jurister öka. Enligt
prognoserna kommer
behovet att kunna tillgodoses, och kanske
även leda till ett visst
överskott. För unga, nyexaminerade jurister är
läget på arbetsmarknaden däremot svårt. Den
öppna arbetslösheten
ligger i den gruppen på
11 procent. Situationen
på arbetsmarknaden
återspeglas också i studenternas oro inför det
stundande arbetslivet
och arbetsgivarnas krav
på höga betyg och notariemeritering. De upplever att arbetsmarknaden är svår att komma
in på och att konkurrensen om jobben är hård.

Till minne av Anders Victorin
Professor Anders Victorin har
avlidit 61 år gammal efter
en längre tids svår sjukdom.
Anders var född i Göteborg men
växte upp på Kungsholmen i
Stockholm.
Efter studentexamen vid
Kungsholmens läroverk läste
han juridik vid Stockholms universitet. Han disputerade 1973
på en avhandling i arbetsrätt,
Lönenormering genom kollektivavtal som behandlar det invecklade systemet för hur löner
i den privata industrin regleras
och hur detta system är inlemmat i rättsordningen. Den rättsliga analysen var både sinnrik
och självständig. Efter att ha
forskat i boenderätt vid bl.a.
Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet, blev
Anders utnämnd till professor i
civilrätt redan vid 38 års ålder.
Anders utnämndes sedan till
professor i fastighets-, byggnads
och värderingsrätt nio år senare.
Även om denna professur hörde
till Stockholms universitet hade
Anders en betydande tjänstgöring vid KTH och dess lantmäterisektion.
Under fem år på 80-talet var

Juristernas arbetsmarknad är bred, inom flera
områden konkurrerar
de med både samhällsvetare och ekonomer.
Institutionerna bemöter
situationen på arbetsmarknaden genom att
bjuda in föreläsare från
samhälle och näringsliv
samt genom att satsa på
praktiska övningar i utbildningen.

Anders Victorin

Anders prefekt vid juridiska
institutionen och under hela
fjorton år var han ordförande
i utbildningsutskottet. Det var
under Anders ledning som utbildningsplanen för grundutbildningen tog form i mitten av
90-talet. Hans glädje var påtaglig då den tyska tidskriften Der
Spiegel 1998 fann att juristutbildningen vid Stockholms universitet var en av de 10 främsta
i Europa. Anders hade många
strängar på sin lyra: han var redaktör för Scandinavian Studies
in Law under fjorton år samt
Juridiska Föreningens inspektor
under tjugo år. Han låg bakom
tillkomsten av det Erskine-ritade Juristernas hus ute i Frescati
och ledde framgångsrikt verksamheten i Juristförlaget och
Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur.
Hans vetenskapliga produktion är imponerande, framför
allt arbetet Kollektiv hyresrätt
(1980). Där kunde Anders med
briljans visa hur den svenska
kollektiva arbetsrätten smittat
av sig på regleringen i boenderätten och på principerna för
hyressättningen. Han hade då
nytta av att ha läst även amerikansk arbetsrätt under sitt magisterår vid Harvard Law School
1969-1970. Anders läromedel,
som blivit standardarbeten i juristutbildningen, har rönt den
allra största uppskattning.
Anders hade ett genuint och
uthålligt intresse för grundutbildningsfrågor. Vi vet att hans
amerikanska studieerfarenheter
påverkat honom för att ta initiativ till en reform av juristutbildningen vid Stockholms universitet. Anders hade ett mycket gott
förhållande till studenterna.

Anders var en relativt tystlåten och anspråkslös person,
men när han tog till orda hade
han alltid något väsentligt att
tillföra diskussionen och vi andra lyssnade. Människor i hans
omgivning anade inte alltid den
radikala naturen bakom den
låga profilen. Anders ifrågasatte
ständigt den rådande ordningen

och hade modet att driva även
mindre opportuna förslag. Det
är en mycket stor förlust för oss
vid Juridicum att inte ha Anders
med oss som nära medarbetare
och vän. En lysande akademisk
karriär har avslutats alldeles
för tidigt.
Suzanne Wennberg, dekanus
Ronnie Eklund, prefekt

Hårdare tag mot fusk
Fusket på Juridiska Institutionen
har, enligt prefekt Ronnie
Eklund, under de senaste åren
eskalerat i en allt snabbare
takt. För några år sedan var
det mycket ovanligt med fuskfall inom juridiska ämnen men
idag är det den vanligaste orsaken till att ett fall hamnar hos
disciplinnämnden.
2005 togs 15 fall till disciplinnämnden. Sju av dessa var fall
där studenter tagit med sig otil�låtna hjälpmedel på tentor. Åtta
av fallen handlade om plagiering av uppsatser och inlämningsuppgifter. Ronnie säger
att dessa 15 fall upptagit cirka
en månads arbetstid att utreda.
Institutionen har nu förbättrat
sina metoder för att komma
tillrätta med fuskandet och
plagierandet och enligt Ronnie
Eklund är systemet nu mycket
effektivt. Nu kontrolleras alla
uppsatser och inte bara uppsatser som ser misstänkt bra
ut. Också tentavakterna gör ett
noggrannare arbete än tidigare
och fler tentavakter har tillsatts.
2006 har inget fall av fusk upptäckt hitills vilket bland annat
kan bero på att reglerna för
vilka hjälpmedel som tillåts på

tentor har skärpts.
Nya regler från och
med nästa år
Från och med den 1 januari
2007 skärps reglerna ytterligare
då inga anteckningar i lagboken
kommer att tillåtas. Dessa nya
hårdare regler finns redan nu tillsammans med gällande examinationsregler under Utbildning
och Studieinformation på
Juridicums hemsida. Där
finns även de tentamensregler som gäller på Stockholms
Universitet.
Straffen för fusk är antingen
varning eller avstängning. Det
högsta straffet är ett halvårs
avstängning från högskolestudier. Detta straff ges i de
fall en student plagierat en hel
magisteruppsats. Två sådana
fall upptäcktes under 2005.
Disciplinnämndens beslut är
offentliga. Det finns således
en möjlighet för framtida arbetsgivare att kontrollera om
en student fällts för fusk under
universitetstiden. Det som är
mest oroväckande med de ökande fuskfallen är att det faktiskt
handlar om blivande jurister
och fusk är inte det sätt som
man börjar sin karriär på.

