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Första instansrättens nya domare

Tjänsten som domare i första
instansrätten är inte något Nils
siktat på men tanken har funnits
hos honom i och med att han alltid sysslat med EU-frågor. Han
tycker att det ska bli oerhört intressant att arbeta som domare
i första instansrätten och att
få döma i de mål som handlar
om det som intresserar honom
mest, konkurrensfrågor.
Nomineringen till förstainstansdomare går till så att regeringen
ringer och frågar om man är
intresserad. När Nils Wahl blev
uppringd måndagen den 24 april
var det ingen tvekan om att han
skulle svara ja på frågan.
innehar Hederstjänst
1987 tog Nils Wahl ut sin jur.
kand och åkte då iväg till Geneve
för att arbeta som trainee på
Efta-sekretariatet. Efter att han
kommit tillbaka till Sverige igen
arbetade han under två år på
advokatbyrå i Stockholm.
Till Juridiska Institutionen
återvände Nils 1989 för att
doktorera och disputerade 1995
inom ämnet europeisk integrationsrätt med avhandlingen
”Konkurrensförhållande – om
förhållandet”. Ämnet integrationsrätt handlar om europarätt
och allt som har att göra med
integration mellan medlemsstater, som till exempel fri rörlighet och konkurrensfrågor.
Konkurrensrätten är en väldigt
stor del av integrationsrätten
och syftar till att integrera
medlemsstaterna. 2001 tog
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Juridicums Nils Wahl, professor
i europeisk integrationsrätt, blev
i april nominerad till domare i
Europeiska gemenskapernas
förstainstansrätt i Luxemburg.
Första instansrätten inrättades
1989 med syfte av avlasta EGdomstolen och ge medborgarna
i EU ett bättre rättsskydd. I början av oktober tar han med sig
sin familj till Luxemburg för
att bo och arbeta där under den
sexåriga mandatperioden.
Nils Wahl
Nils steget över från lektor till
professor.
Under den tid Nils Wahl forskat på Juridicum har han undervisat på kurserna Europarätt
4 p, European Commercial Law
10 p samt Competition Law
10 p.
Sedan 1995 innehar Nils ”The
Jean Monnet Chair in European
Law” på Stockholms universitet. Det är en hederstjänst och
innebär att EU-kommissionen
delar ut pengar till universitet
inom unionen för att inrätta en
tjänst med inriktning på EGfrågor. Kommissionen betalar
för tjänsten under tre år under
förutsättning att universitetet
fortsätter att betala för tjänsten
under ytterligare 4 år.
Avlasta EU-domstolen
Förstainstansrätten inrättades
1989 och den har sitt säte i
Luxemburg. Rätten är tänkt att
avlasta EG-domstolen en del
av alla de ärenden som läggs
fram för den och ge medborgarna ett bättre rättsligt skydd.
Enskilda personer kan endast
vända sig till EG-domstolen i
de fall EU:s institutioner har
fattat ett beslut som direkt rör
dem och de ska då i första hand
vända sig till första instansrätten. Förstainstansrätten avgör
vissa typer av ärenden, särskilt
talan som väcks av enskilda
personer och ärenden som har
anknytning till illojal konkurrens mellan företag. Det kan till

exempel röra en person som har
vägrats tillgång till en handling
eller ett företag som kommissionen inte har tillåtit gå samman
med ett annat företag.
Genom Nice-föredraget, som
trädde i kraft den 1 februari
2003, har även förstainstansrätten fått möjlighet att lämna
förhandsavgöranden till nationella domstolar enligt föreskrifter i EG-domstolens stadga.
Upprättandet av förstainstansrätten innebär att en domstolsordning införs som vilar på ett
tvåinstansförfarande: alla mål
som avgörs av förstainstansrätten i första instans kan överklagas till domstolen med avseende
på rättsfrågor.
Förstainstansrätten är sammansatt av tjugofem domare,
minst en från varje medlemsstat. De utses gemensamt av
medlemsstaternas regeringar
för en mandatperiod av sex år
som kan förnyas. Ledamöterna i
förstainstansrätten väljer bland
sig sin ordförande samt ordförande för avdelningarna med
fem domare för en period av
tre år som kan förnyas.

sina respektive institutioner.
Nätverket anordnar konferenser, symposier och seminarier.
Under de sex kommande åren
kommer Nils inte att åta sig
några uppdrag hemma i Sverige
så ordförandeskapet går nu till
någon annan.

Många åtaganden
Wahl har deltagit vid ett flertal utredningar inom konkurrensrätt och var också expert i
EG-lagsutredningen angående
Sveriges inträde till EU. Han
är ordförande i Nätverket för
europarättslig forskning och
medlem i Rådet för konkurrensfrågor. Utöver detta var
han under åren 1993-2004 VD
i Stiftelsen Fakultetskurser på
Stockholms Universitet.
Nätverket för europarättslig
forskning drivs med hjälp av
regeringspengar och ska leda till
ett fördjupat forskarsamarbete
inom europarätt. Målsättningen
är att upprätta ett forum där
äldre och yngre forskare får
möjlighet att träffas, diskutera
och utveckla ny forskning inom
europarättsområdet på ett nationellt plan och inte bara inom

Från Hedesunda till
Luxemburg
Här i Sverige bor Nils och hans
familj i ett litet område tillhörande orten Hedesunda utanför
Gävle. I själva Hedesunda bor
ett par tusen invånare men familjen bor utanför byn i ett av
de tre husen i området. Han
trivs mycket bra där han bor
nu och med Juridicum som
arbetsplats men ser självklart
fram emot att, tillsammans med
sin fru och två barn, börja sitt
nya yrkesliv som domare nere
i Luxemburg i oktober.
Mycket måste förberedas
inför i höst och förutom det
praktiska som att ordna bostad i Luxemburg kommer Nils,
eftersom arbetsspråket på förstainstansrätten är franska, gå
på språkkurs för att bättra på
skolfranskan.

Belönad författare
Ett flertal böcker och artiklar
kring ämnet EG-rätt och konkurrensrätt finns med på listan över Nils Wahls meriter. I
november 2001 tilldelades han
Tore Alméns pris för boken
”Konkurrensskada”, med motiveringen ”för en framstående
rättsvetenskaplig prestation
av betydelse för det praktiska
rättslivet”. Boken handlar om
privata incitament för att agera
på konkurrensmarknaden. Om
en företagare eller konsument
inte kan klämma någon på
skadestånd finns incitament
att agera. Som det ser ut nu
kan myndigheterna göra undersökningar men företag har
inga verktyg för att bevisa att
en konsument överträtt konkurrenslagstiftningen.
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Prefekt i sekretariat för
genusforskning
Institutionens prefekt
Ronnie Eklund har blivit utsedd till att sitta i
styrelsen för Nationella
sekretariatet för genusforskning, placerat vid
Göteborgs Universitet.
Sekretariatet leds av en
styrelse bestående av
en ordförande och sex
ledamöter, utsedda på
tre år av Regeringen.
Sekretariatet invigdes
1998 med uppgift att
överblicka genusforskningen i Sverige och
sprida dess resultat inom
och utanför Göteborgs
Universitet, verka för
ett ökat medvetande
om genusperspektivets
betydelse samt analysera dess status och
utvecklingsmöjligheter
inom alla vetenskapsområden. Sekretariatets
arbete bedrivs genom
utredningsarbete, informationsspridning samt
anordnande av konferenser och seminarier.

Bra Moot-prestation
Under påsken deltog
cirka 165 universitet i
rättegångsspelet Williem
C Vis Moot Arbitration.
Juridicum deltog med 9
studenter från magisterprogrammet International
Commercial Arbitration
Law. Konkurrensen var
detta år mycket hård
men trots det kom laget
på fjärde plats och på
tredje plats i den muntliga
delen av tävlingen.
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Marianne Levin invald i
SverigesFörfattarfond
Marianne Levin, professor i civilrätt, har blivit
invald som ledamot i
Sveriges Författarfond,
en fond med uppgift att
förvalta och fördela de
medel som biblioteksutlåningen genererar.

Högt rankad tidskrift
Det norska universitetsoch högskolerådet har
utfört en studie där rådet
rankar alla internationella
tidskrifter och Scandinavian Studies in Law,
en av de tidskrifter som
Juridicum står bakom,
har utsetts till en av de
40 bästa juridiska tidskrifterna i världen. I
tidskriften finns artiklar
skrivna av advokater
och jurister. Flertalet av
texterna är skrivna av
forskare och täcker vitt
skilda ämnen inom juridiken. Sedan starten
1957 har mer än 400
artiklar publicerats. Peter
Wahlgren, professor i
rättsinformatik, är redaktör för Scandinavian
Studies in Law.

Said Mahmoudi skiljedomare
Juridicums professor Said
Mahmoudi har i enlighet
med Havsrättskonventionen blivit utnämnd till
Sveriges skiljedomare
av regeringen. Varje
konventionsstat

har

rätt att utnämna fyra
skiljedomare. Förutom
Said Mahmoudi har
UD:s folkrättsrådgivare
Marie Jacobsson blivit
utnämnd.

Detta händer vid Juridicum

databaser som nås från universitetets webb.

Nytt på biblioteket
Juridikstudenter och forskare kommer till hösten att ha ett
eget bibliotek på plan fem i huvudbiblioteket. Där finns all
litteratur som juridikstuderande behöver från första terminen
och framåt. Tidskrifter, referenslitteratur och avhandlingar
ska få plats på en egen liten hörna i det nya biblioteket. Där
ska även nyinkomna böcker kopplade till juridik få plats. I
det nya biblioteket kommer det finnas en bibliotekarie till
hands under två timmar per dag. Det kommer även att finnas
sökdatorer och datorer med rättsdatabaserna Rättsbanken,
Sveriges Rikes lag online, Karnov Plus, Pointlex och andra

Biblioteket har ett journummer, 08-16 37 01, som är öppet 12-16
måndag till torsdag samt 12-14 fredagar. Numret är främst till för
uppsatsstudenter och doktorander. Det kan man ringa om man
vill boka tid med en bibliotekarie. Det går även bra att boka tid
med en bibliotekarie via universitetsbibliotekets hemsida.
Glad sommar
En riktigt härlig sommar med mycker sol och bad önskas alla
juriststudenter! Välkommen tillbaka till höstterminen som startar
den 26 augusti.

Med förkärlek till forskningen
Deniz Kizilsumer, doktor i internationell rätt från Universitetet
Dokuz Eylul i Izmir, Turkiet
har under vintern tillbringat
sex månader på Juridiska institutionen för att forska om trafficing. Till vardags undervisar
och forskar hon i internationell
och offentlig rätt på universitetet i Turkiet. Vistelsen i Sverige
har hon helt ägnat åt forskning och inte åt undervisning.
Däremot har hon själv deltagit
i ett antal föreläsningar och seminarium som hållits i ämnet
i International Environmental
Law där verksamma jurister har
föreläst.
När Deniz hade tagit ut sin juris kandidat-examen för tolv är
sedan hörde hon talas om en
ledig forskarassistenttjänst på
institutionen i Turkiet. Det var
inte något hon tänkt på det tidigare men hon började fundera
på det och sökte tjänsten som
hon senare fick. Hon är glad
att hon tog vara på dem möjligheten. Det är också en tanke
hon har i livet, att ta vara på de
möjligheter som dyker upp. Hon
vill låta livet leda henne framåt
och inte själv leda livet.
Deniz har tidigare varit i både
Canada och i Storbritannien
för att bedriva forskning.
Anledningen till att hon kom
till Sverige var för att Svenska
Institutet besökte universitetet
i Turkiet för att tala om forskning i Sverige och de stipendier
som fanns att söka. Hon såg
möjligheten även i detta och
fast hon inte tidigare tänkt på
att åka till Stockholm i forskningssyfte fick hon upp ögonen
för vad det kunde ge henne och
beslöt sig för att söka ett forsk-

Deniz Kizilsumer
ningsstipendium genom Svenska
Institutet. Sverige var då ett land
hon inte visste så mycket om
och det var en del av attraktionen, att bo och arbeta i ett land
som skiljer sig mycket från hennes eget. Hon tog kontakt med
Said Mahmoudi från Juridiska
Institutionen för ett rekommendationsbrev och beviljades först
ett stipendium för en fyramånadersvistelse men varefter som
hennes studier i ämnet fördjupades fick hon stanna ytterligare
i två månader.
Bra betyg för Svenska
Institutet
Deniz anser att Svenska
Institutet var riktigt bara på
att göra reklam för Stockholm
som forskningsstad men också
duktiga på att ta hand om forskarna på plats i Sverige. De har
anordnat olika events och aktiviteter för att föra samman
utländska forskare och integrera dem i det svenska livet,
bland annat genom att visa
upp typiskt svenska traditioner som Lucia. Genom Svenska
Institutet har Deniz fått många
nya bekanta som också varit här
för att forska. Dessa har hon
kunnat utbyta erfarenheter och
diskutera problem med under
vistelsen i Sverige.

verksamma.
Annorlunda
forskningsmiljö
vill alltid forska
Under tiden på Juridiska
På tal om framtiden så svarar
Institutionen har Deniz forskat
Deniz att hon alltid kommer att
om flyktinglagen, människofortsätta forska. Det finns stänsmuggling och trafficking. Hon
digt ett eller flera projekt som
anser att trafficking var särskilt
hon vill påbörja. Hon menar att
intressant att studera i Sverige
ju mer man forskar, desto mer
eftersom den svenska regeringen
upptäcker man att det finns att
och det svenska folket är djupt
forska om. Samtidigt nämner
engagerade och bekymrade
över den utveckling som råder på
området.
Forskningen
hon bedrivit på
Juridicum är omfattande och har
blivit en artikel
som snart kommer att publiceras
i en turkisk forskningstidskrift. De
En del av allt forskningmaterial
slutsatser hon dragit är att trafficing är
ett större problem än hon hitills
trott, att det behövs mer utbildning inom området, både i käll,
transit- och mottagningsländer.
Fler lagar behöver stiftas, främst
för att skydda offren.
Nästa projekt består i att
skriva en bok om flyktinglagen
som utvecklats till ett allt större
och viktigare område inom internationell rätt.
Hon pratar mycket bra
om forskningsklimatet på
Juridicum. Eftersom hon både
undervisar och forskar hemma
i Turkiet har hon inte tidigare
fått tillfälle att helt fördjupa
sig i sin forskning, på det sätt
hon kunnat göra i Stockholm.
Juridiska Institutionen på
Stockholms Universitet är desutom både äldre och större än
hennes hemmainstitution. Där
är inte heller några professorer

Deniz att hon också har stort
utbyte av att undervisa och något hon vill göra parallellt med
forskningen.
Under tiden i Stockholm har
Deniz bott på ett boende speciellt för forskare. Där har hon
kunnat få kontakt med andra
forskare som varit verksamma
på Stockholms Universitet, KTH
samt Karolinska Institutet.
Hon talar gott om sina nya
forskarkollegor och nämner
att de alla anser att Stockholm
är en utmärkt stad att bedriva
forskning i. Hon kommer att
rekommendera sina kollegor
och studenter hemma i Turkiet
om de möjligheter och den kunskap som finns i Stockholm.
Dyker möjligheten upp är det
inte heller omöjligt att hon själv
kommer tillbaka för att forska
någon gång i framtiden.

