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Anna är notarie på länsrätten
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga
makten utövas under lagarna”.
Detta grundlagsstadgande finns
inhugget i den staty som står
utanför länsrätten i Skåne och
utgör grunden för den verksamhet som bedrivs vid länsrätten.
– För mig är stadgandet en av
anledningarna till att jag valt att
göra min notarietjänstgöring vid
en allmän förvaltningsdomstol,
säger jur kand Anna Edholm.
Anna skrev sitt examensarbete om terrorism och
mänskliga rättigheter med
särskilt fokus på USA efter 11 september-attackerna.
– Jag har alltid varit särskilt intresserad av mänskliga
rättigheter och för mig är det
viktigt att den enskilda människans intressen tillvaratas
vid all statlig och kommunal
myndighetsutövning, säger hon.
Efter att ha arbetat inom det
privata näringslivet en tid valde
Anna att söka sig till en arbetsplats där just detta perspektiv
ska genomsyra all verksamhet.
– Att dessutom få möjlighet att syssla med utlänningsoch medborgarskapsfrågor
kändes särskilt angeläget och
därför valde jag länsrätten
i Malmö som är en av landets tre migrationsdomstolar.
Anna menar att man under
juristutbildningen får veta för
lite om vad de allmänna förvaltningsdomstolarna sysslar med.
– Många jurister arbetar ju
faktiskt inom olika förvaltningsrättsliga områden och
det vore bra att få lära sig mer
om vad notarietjänstgöring vid
en länsrätt innebär, säger hon.
I sitt arbete ägnar Anna en
stor del av tiden åt att göra rättsutredningar inom flera av de
rättsområden som handläggs
av domstolen.
– Utifrån utredningarna skriver jag förslag till domar och
föredrar mål för avgörande in-

Direktkravsrätt
Jessika van der Sluijs
har disputerat på sin avhandling Direktkravsrätt
vid ansvarsförsäkring.
Hon redogör i avhandlingen för de regler som
gäller mellan den skadelidande och försäkringsbolaget i en direktkravssituation, dels enligt
Anna Edholm trivs som notarie.

Grundlagen står staty utanför länsrätten i Skåne.

försäkringsavtalslagen,
dels enligt de speciella
författningar som reg-

för domare och nämnd. När
muntlig förhandling eller syn
på stället hålls i målet är jag
även protokollförare vid denna.
FÅR DÖMA SJÄLV
Det finns 23 länsrätter i
Sverige och länsrätten i Skåne
är den näst största med ca 200
anställda, varav 40 domare och
24 notarier. Som notarie har
man tre olika placeringar om
sex till tio månader vardera.
– På min första placering
handlade det framför allt om
biståndsmål,
körkortsmål
och olika typer av tvångsvård, men även om exempelvis
bygglovsärenden, djurskydd,
jordbruksstöd från EU och
vapenlicenser, berättar Anna.
Hon sitter nu på sin andra
placering, skatteavdelningen,
sedan tre månader tillbaka. På
den tredje placeringen inriktas
notarietjänsten i första hand på
olika typer av socialförsäkringsmål rörande bland annat livränta, sjukpenning, bostadsbidrag
och A-kassa. Där får notarierna
ett roterande ansvar för avdelningens samtliga förhandlingsmål. Från januari 2007 ges även
möjlighet till placering på en av
de två migrationsavdelningarna.

– Nyligen fick jag min ettårsbehörighet och får nu hålla egna
muntliga förhandlingar och
döma själv. Det är spännande
och ger mersmak, säger Anna.
GÖR EN INSATS
Den tvååriga notarietjänstgöringen är en kombination av
arbete och utbildning. På varje
placering har en domare huvudansvaret för notarien och
fungerar som handledare. De
flesta mål sätts upp för handledaren som också ansvarar för
att betygsätta notariens insatser.
– Hittills är jag otroligt nöjd
med min notarietjänstgöring
och jag känner att jag faktiskt

gör en insats. Varje akt jag öppnar är en ny utmaning och jag
har lärt mig enormt mycket om
såväl förvaltningsprocessen som
om den rättsliga regleringen
inom flera olika förvaltningsrättsliga områden, säger Anna.
Hon uppmuntrar juridikstuderande att söka sig till länsrätterna för notarietjänstgöring.
– Det är så lärorikt och verkligen roligt. Jag har mycket positiva erfarenheter från arbetet här.

svarsförsäkring. Hon
visar att direktkravsregleringen är splittrad och
att olika regler gäller i
de olika författningarna.

Svenska myndigheter
som EU-myndigheter
Ju längre den rättsliga

Fotnot: Juseks notariesektion kan ge
mer information om notarietjänstgöring.

integrationen har gått,
desto mer har EU-rätten
kommit att reglera också
hur de nationella myn-

Pjäs om juristers värderingar
Christian Diesen, professor i
processrätt vid Juridiska institutionen, har tillsammans med
sin dotter poeten Clara Diesen
skrivit pjäsen Älsklingsrätten.
Pjäsen, som hade premiär den
14 oktober, utspelar sig i köket där en dotter och hennes
far lagar middag tillsammans.
I dialogen försvarar pappan
sina juristkollegors våldtäktsdomar medan dottern ifrågasätter föräldrarna, båda jurister,

lerar obligatorisk an-

som anser sig vara fördomsfria
och objektiva i sina värderingar.
– Pjäsen är i första hand
skriven för juridikstuderande
och handlar om juristers tro på
juridikens objektivitet, på den
egna förmågan att pröva fakta
utan att ta hänsyn till egna
värderingar, säger Christian.
Älsklingsrätten spelas på Moment:
teater i Gubbängen till och med den
25 november. www.moment.org.se.

digheterna ska arbeta.
I en ny avhandling från
Juridicum, God förvaltning i EU och i Sverige,
undersöker Jane Reichel
hur denna europeisering av medlemsstaternas förvaltningsrätt ser
ut, vilken som är dess
rättsliga grund och vad
utvecklingen innebär för
Sverige.
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Hedersdoktorer
Silvana

Sciarra

och

Richard A. Falk har utsetts
till Juridiska fakultetens
hedersdoktorer 2006.
Silvana Sciarra är professor i arbetsrätt vid
universitetet i Florens.
Richard A. Falk är en
av USA:s mest kända
folkrättsjurister

och

professor emeritus vid
Princeton

University.

Studiebesök på KPMG
Följ med Jusek på studie-

Detta händer vid Juridicum
Australien, Chile, Filippinerna, Nya Zeeland eller Peru?
Nu är det dags att söka utbytesplatser till Australien, Chile,
Filippinerna, Nya Zeeland och Peru. Juridiska institutionen har
bilaterala avtal med universitet i dessa länder, totalt sju platser.
Sista ansökningsdag är den 30 oktober kl 16.00. Mer information
och ansökningsblankett hittar du på www.juridicum.su.se.
Publicera din uppsats på webben
Du som student erbjuds möjligheten att publicera din uppsats i
fulltext på Juridicums hemsida. Uppsatsen kan då laddas ner i
form av en pdf-fil från uppsatsdatabasen på hemsidan. Endast

examensarbeten med högsta betyg (AB) får publiceras. Läs mer på
www.juridicum.su.se om hur du gör för att publicera din uppsats.
Gästprofessor i europarätt
Steven Anderman kommer under det närmaste året att vara gästprofessor i europeisk integrationsrätt vid Juridiska institutionen.
Han är professor vid University of Essex och ska bland annat undervisa på magisterprogrammet i European Law. Steven Anderman
ersätter professor Nils Wahl som är tjänstledig för att arbeta som
domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

Indiska juridikstudenter på besök
inte någon gång känt oss
otrygga, säger Kshitij Sharma.
– Vi har fått prova svensk mat
som köttbullar och lingonsylt.
Och kanelbullar, det var jättegott, säger Nimrata Shergill.

besök hos KPMG, där du
får en inblick i arbetet
på revisions-, finans- och
skatteavdelningarna.
Torsdag 23 november,
kl 17-20, Tegelbacken 4A.
Anmäl dig på
www.jusek.se/aktiviteter.
Sök rätt jobb
Eva Oberger, karriärvägledare på Jusek,
presenterar en metod
som hjälper dig att strukturera dina tankar inför
stundande yrkesval och
jobbsökande. Ett samarbete med Arbetsforum.
Onsdag 29 november,
kl 13-16, sal D7, Södra
huset, Stockholms universitet. Anmälan till
arbetsforum@sb.su.se.
Simulerade anställningsintervjuer
För att öka dina möjligheter att lyckas på din
första intervju håller
Jusek simulerade anställningsintervjuer. Du
väljer en jobbannons
och skriver en ansökan.
Sedan får du feedback
på både intervju och
ansökan. Ett samarbete med Arbetsforum.
Begränsat antal platser!
Måndag 4 december och tisdag 5 december. Anmälan till
arbetsforum@sb.su.se.

Nimrata Shergill, Anu Brar, Amandeep Bains, Kshitij Sharma och Ida Lindholm
Under en månad är fyra indiska
studenter från Panjab University
i Chandigarh i nordvästra
Indien på besök i Stockholm
och på Juridicum. De deltar i ett
utbyte som arrangeras av ELSA.
Förra hösten besökte fyra juridikstuderande från Stockholm
deras universitet.
– Vi lärde känna svenskarna
och ville gärna komma hit. För
att få åka gick vi igenom en uttagningsprocess med intervjuer, berättar Nimrata Shergill.
Hemma i Indien läser de sista
året av sin juristutbildning.
– Här i Stockholm följer vi
kursen Introduction to Swedish
law, en kurs som ges för utbytesstudenter. Det är intressant
att jämföra med indisk lag.
Familjerätten är till exem-

pel nästan helt tvärtom mot i
Indien, där spelar traditioner
och religion en väldigt stor roll.
Familj och släkt är mycket viktigare för indier, säger Anu Brar.
Under vistelsen i Sverige tas
indierna om hand av juridikstuderande som är medlemmar
i studentorganisationen ELSA.
– Våra värdar är väldigt trevliga och vi har fått ett mycket
bra mottagande. Förutom
universitetet har vi varit runt i
Stockholm och sett Stadshuset,
Skansen, Kaknästornet och
Gamla stan. Vi har besökt
Handelskammaren, sett balett
på Operan och hockey i Globen.
En kille tog oss på en tur i
skärgården i sin båt och sedan
blev vi bjudna på middag hos
hans familj, det var verkligen

trevligt. Vi har också besökt
flera advokatbyråer, det var bra
erfarenheter, säger Anu Brar.
– Hela vistelsen är väldigt lärorik, både akademiskt och kulturellt, tycker Kshitij Sharma.
– Sverige och Stockholm är
bättre än vi trodde, arkitekturen
är så fin och det är grönt och
vackert, säger Nimrata Shergill.
– Alla sjöarna är häftiga och
vi tycker verkligen om att gå ut i
naturen. Det är så fint här ute vid
universitetet och folk är jättetrevliga, säger Amandeep Bains.
– En annan bra sak är att
svenskarna låter en vara i
fred, men de är väldigt hjälpsamma om man behöver fråga
om något, tycker Anu Brar.
– Det känns verkligen säkert överallt också, vi har

Ida Lindholm är en av de
studenter som nu tar hand
om de indiska besökarna.
– Jag var i Indien förra hösten
på utbytet. Vi var där i sex veckor
och det var helt fantastiskt. Tre
veckor spenderades vid Panjab
University och så praktiserade
vi en vecka vid High Court. Vi
deltog i undervisningen, som
ges på engelska, berättar Ida.
På kurserna i familjerätt och
straffrätt blev det många intressant diskussioner när svensk
och indisk rätt jämfördes.
– Vi fick ofta frågan om
kärleksäktenskap, hur många
i Sverige som gifter sig av kärlek. I Indien är det ungefär 20
procent, resten av äktenskapen är arrangerade, säger Ida.
ELSA är ett nätverk med
cirka 30 000 unga jurister och
juridikstuderande från 200
universitet i 35 europeiska länder. Organisationen erbjuder
aktiviteter som seminarier, utbyten och studiebesök. ELSA
samarbetar med systerorganisationer över hela världen,
där asiatiska ALSA är en.
Utbytet mellan Stockholm och
Panjab har pågått sedan 1998.
– Det startades av en svensk
tjej med indiskt påbrå och syftet är att studenterna ska mötas akademiskt, kulturellt och
socialt, säger Ida Lindholm.

