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Ny forskning

ErhvervsPhD i Søfart & Pengevæsen
I september 2010 påbegyndte Adam Goldschmidt sin forskning i søfart og pengevæsen. Projektets overordnede 
målsætning er at afdække samspillet mellem søretten og finansieringsretten på baggrund af analyser af en række 
juridiske problemstillinger inden for befragtning, skibsbygning, rembursforhold og fragtderivaterne. Projektet  er 
tværfagligt  og skal afdække flere udvalgte søretlige problemstillinger, som anskues af bankerne med engagementer 
i søfarten. De udvalgte problemstillinger angår desuden ganske aktuelle forhold, som enten ikke eller kun flygtigt har 
været genstand for tidligere forskning. Enkelte af problemstillingerne er i nogen grad behandlet i norsk og engelsk 
teori, hvor projektet hører til en specialiseret kategori af søretten (”shipping finance law”).

Både danske, norske og engelske kilder involveres, og projektet får i nogen grad en komparativ karakter, mens det 
samtidig må konkluderes, at de nationale kilder samlet set bidrager til en mere komplet analyse af de behandlede 
emner samt til en udførlig diskussion af reguleringens hensigtsmæssighed. Det er det første juridiske ph.d-projekt i 
Danmark, som skrives i form af en række artikler med tillæg af en sammenfatning, hvilket gør det muligt at behandle 
de nævnte emner  inden for forskellige dele af det søretlige univers under ét. 

Den første problemstilling drejer sig om sikring af befragterens uforstyrrede rådighed over det befragtede, men af 
bortfragteren pantsatte skib. Artikler herom er publiceret i Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET 2011/2, p. 133ff), indgår i 
kapitel i bog udgivet i forbindelse med ”2011 IAITL Conference, Nicosia” (Law Across Nations: Governance, Policy 
& Statutes 2011, p. 554ff) og er netop accepteret til trykning i International Journal of Private law, Issue 5(4). De 
næste publikationer ventes at handle om anvendeligheden af de såkaldte tilbagebetalingsgarantier, som udstedes 
i tilknytning til skibsbygningskontrakterne vedrørende de større byggeprojekter, såfremt værftet tages under 
insolvensbehandling eller lignende.

Flere af problemstillingerne har desuden det til fælles, at de vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sælger skal – og evt. 
kan – opfylde kontrakten via en species ydelse, eller alternativt via en genus ydelse eller betaling af penge. Endvidere 
vedrører flere af emnerne problemstillinger, som dels må kvalificeres som obligationsretlige dels som tingsretlige. En 
række danske rederier og organisationer inden for søfarten er engageret sig i projektet, som er delvist finansieret af 
Den Danske Maritime Fond.



Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, November 2011

Publikationer

Bøger
Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Michael Steinicke udgivet bogen: Dansk Markedsret, 3. udgave, Jurist og 
Økonomiforbundets Forlag, 2011, 492 sider

Bent Ole Gram Mortensen har udgivet bogen: Lovsamling i erhvervsret 2011, Syddansk Universitetsforlag, 2011, 807 
sider

Bent Ole Gram Mortensen har sammen med Mie Hald udgivet bogen: Environmental challenges for the Egg 
Processing Industry: EU Regulation on Water, Waste and Energy, 1. udgave, LAMBERT academic Publishing GmbH 
& co. KG, 2011, 196 sider

Camilla Hørby Jensen har sammen med Jørgen Morton Jessen skrevet bogen: Erhvervsretlig opsamling, 14. udgave, 
Syddansk Universitetsforlag, 2011, 127 sider

Camilla Hørby Jensen har sammen med Nis Jul Clausen udgivet bogen: Sikkerhed i fordringer, 6. udgave, Karnov 
Group, 2011, 162 sider

Karsten Naundrup Olesen har udgivet bogen: Offentlig opgave på kontrakter, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 
2011, 200 sider

Kent Kristensen har udgivet bogen: Sundhedsjura: Patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders 
tilsyn, 4. udgave, Gads Forlag, 2011, 347 sider

Nis Jul Clausen har udgivet bogen: Børsretten I: Regulering, markedsaktører og tilsyn, 4. udgave, Jurist og 
Økonomiforbundets Forlag, 2011, 268 sider

Nis Jul Clausen har sammen med Paul Krüger Andersen udgivet bogen: Børsretten II - Notering, oplysningspligt, 
overtagelsestilbud og markedsmisbrug, 4. udgave, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, 2011, 650 sider

Artikler 
Adam Goldsmith har udgivet artiklen: Shipping Finance Law: Quiet Enjoyment and the Registration of Use Rights of 
a Chartered Vessel, Law Across Nations. Governance, Policy & Statutes af Sylvia Mercado Kierkegaard og Patrick 
Kierkegaard (eds), International Association of IT Lawyers, september 2011, s. 554-565

Bent Ole Gram har udgivet artiklen: Er en vindmølle fast ejendom i VE-lovens forstand?, Ugeskrift for retsvæsen, vol. 
2008, nr. 163, 2011 s. 163

Camilla Hørby Jensen har udgivet artiklen: Nye initiativer på tilsynsområdet: betydning for den enkelte investor, 
Finans/Invest, nr. 5, 2011 s. 11-16

Camilla Hørby Jensen har skrevet artiklen: Ændrede regler for pengeinstitutters ledelse – helliger midlet målet?, UfR 
2011B.275

Inge Langhave Jeppesen har udgivet artiklen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, i S R – Skat, nr. 3, 2011, s. 
123
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Jakob Juul-Sandberg har sammen med Patrizia Martinelli udgivet artiklen: Mere om syn og skøn som bevismiddel 
i sager om fastsættelse af markedslejen i erhvervslejemål. Hvornår er der adgang til nyt syn og skøn under samme 
sag?, Tidsskrift for Bolig og Byggeret, 31.09.2011, s. 375-380

Nis Jul Clausen har sammen med Karsten Engsig Sørensen udgivet artiklen: Regulating Different Trading Venues: 
The European Experience Based on MiFID, European Financial Market in Transition af Hanne S. Birkemose, Mette 
Neville og Karsten Engsig Sørensen (eds.), Wolters Kluwer, 2011, s. 359-384

Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: NASDAQ OMX, Copenhagen - Afgørelser og udtalelser 2011, 1. halvår, Nordisk 
Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, 2011, s. 54-60

Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: Finanstilsynets afgørelser 2011, 1. halvår - børsområdet, Nordisk Tidsskrift for 
Selskabsret, nr. 2, 2011, s. 61-67

Peter Starup har udgivet artiklen: Dansk familiesammenføringsret og Ankara-aftalen, Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 16, 
2011, s. 143-148

Thomas Elholm har udgivet artiklen: E-retfærdighed for alle europæere, Advokaten, nr. 6, 2011, s. 34-35

Thomas Elholm har sammen med Lennart Lynge Andersen udgivet artiklen: Er det god lovgivningsskik at straffe 
overtrædelser af god skik - inden for finansiel virksomhed?, Tidsskrift for Kriminalret, 2011, s. 530-538

Thomas Elholm har udgivet artiklen: Rimer signal på kriminal? Om symbol- og signallovgivning i dansk kriminalpolitisk 
perspektiv, Festskrift til Per Ole Träskman, Norstedts Juridik AB, 2011, s. 166-178

Nyt fra Juridisk Institut 

Professorat
Ole Hammerslev blev 1/10 2011 udnævnt til professor mso ved Juridisk Institut. Professoratet løber i fem år, hvor han 
blandt andet skal være med til at styrke forskningen inden for retssociologien. Ole Hammerslev har været ansat på 
Syddansk Universitet siden 2004 og været studieleder for de juridiske uddannelser siden 2009.

Lektorat
Troels Michael Lilja har pr. 1/11-2011 fået tildelt et lektorat. Troels beskæftiger sig med selskabsret, insolvensret, EU-
ret samt juridisk metode.

Kent Kristensen har pr. 1/11-2011 fået tildelt et lektorat. Kent beskæftiger sig med sundhedsjura. 

Nye ansættelser på Juridisk Institut
Juridisk Institut har pr. 1/8-2011 ansat en ny adjunkt, Ulrike Barten, som beskæftiger sig med folkeret og 
menneskerettigheder. 
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Endvidere er der ansat tre nye ph.d.-studerende: Bassah Khalaf, som er i gang med projektet: ”EU-rettens 
påvirkning af dansk familiesammenføringsret”, Niels Skovmand Rasmussen, som er i gang med projektet: ” Det 
retskildemæssige hierarki i national og EU-kapitalmarkedsret post-MiFID” og Helle Skelde Martinussen, som er i gang 
med projektet: ”Beneficial owner ved internationale koncerndispositioner”.

Fondspenge til fjernuddannelse
Fionia Fond har doneret 150.000 kr., så Juridisk Institut sammen med rådgivningsprojektet Syddansk Elite kan udvikle 
bacheloruddannelsen på deltid i jura på Syddansk Universitet som fjernundervisning. Det nye tilbud skal gøre det 
muligt for elitesportsudøvere, folk i Grønland og andre, der har svært ved at komme til undervisning i Odense, at tage 
uddannelsen i jura. 

Bacheloruddannelsen i jura som fjernundervisning eller e-læring henvender sig til folk, der har arbejde eller 
andre tidsrøvende aktiviteter ved siden af studierne. Det nye tilbud bliver derfor en del af den eksisterende 
deltidsuddannelse i jura under Åben Uddannelse, hvor studiet er normeret til fem år. Uddannelsen vil af samme årsag 
være med egenbetaling, og de studerende får som udgangspunkt ikke SU under uddannelsen. 

Uddannelsen er den første af sin art inden for jura i Danmark.

Konferencer

Markedsstaten
Juridisk Institut holder torsdag den 8. december 2011 en konference under overskriften: Markedsstaten – en juridisk 
undersøgelse af rammerne for konkurrence og samarbejde. Her præsenteres centrale elementer fra forskernes 
arbejde med en række juridiske aspekter knyttet til forandringerne i organiseringen af den offentlige sektor og 
varetagelsen af de offentlige opgaver.

Konferencen foregår på Syddansk Universitet i Odense, se mere på: 
www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Juridisk_institut/markedsstaten 

Regulating Financial Market
Juridisk Institut er sammen med Deloitte vært for konferencen: ”Regulating Financial Market – Recent Trends” den 
22. maj 2012. Konferencen bliver holdt på Deloitte’s hovedsæde i København og henvender sig især til den finansielle 
sektor, advokater, revisorer samt nationale og internationale forskere.

På konferencen vil der være foredragsholdere fra USA, England, Luxembourg og Danmark: 

Brainerd Currie Professor of Law James D. Cox, Duke University, USA: “Reshaping the Regulatory Pillars of U.S. • 
Capital Markets: Goodby Ratings, Hello Crowdfunding, and Moving Into the 21st Century.”
Professor of Law Takis Tridimas, Queen Mary, University of London: “Where now for EU banking law?”• 
Professor of Law Niamh Moloney, London School of Economics: “A new toolbox for retail investor protection? • 
The emergence of product regulation in the EU.”
Professor Pierre-Henri Conac, University of Luxembourg. • 
Finanstilsynets Direktør Ulrik Nørregaard: “Recent trends in regulation.”• 
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Ph.d. og Partner i Deloitte, David Moalem: “MiFID II – Reshaping the regulatory landscape.”• 
Professor, Lic. jur. LL.M Nis Jul Clausen: “Market abuse – What’s up, what’s new.”• 

Konferencen er for alle interesserede, og tilmelding kan ske via  www.sdu.dk/jura i starten af 2012. 

Det vil være muligt for alle deltagende advokater og revisorer at optjene point i forhold til efteruddannelse. 

Det Selskabsretlige Karrierenetværk
Juridisk Institut har oprettet et selskabsretligt karrierenetværk, som lektor Troels Michael Lilja er tovholder på. 
Formålet med netværket er at få en faglig opdatering, sparring og videndeling mellem forskere og alumner. Der 
vil blive holdt møder 3-4 gange årligt, hvor en eller flere netværksmedlemmer har ansvaret for at holde oplæg 
om interessante problemstillinger inden for selskabsretten. Du kan læse meget mere om det selskabsretlige 
karrierenetværk på http://sdu.dk/selskabsret samt på Facebook, hvor interesserede kan anmode om medlemskab. 
Alle interesserede alumner indbydes til at deltage i netværket. 

Første møde i karrierenetværket bliver den 25. januar 2012 kl. 16 hos Kammeradvokaten i København. Alle er 
velkomne, og deltagelse er gratis. Tilmelding sker til Troels Michael Lilja på tml@sam.sdu.dk

Jakob Juul-Sandberg som byrådsdommer
Jakob Juul-Sandberg har orlov i perioden 1. marts til 30. juni 2012, hvor han er konstitueret som byrådsdommer i 
uddannelsesøjemed ved Retten i Odense.

Thomas Elholm i Politiklagerådet
Thomas Elholm er fra 1. januar 2012 udpeget af Justitsministeren til at sidde i Politiklagerådet.

Lærebogsprisen 
Karsten Naundrup Olesen og Troels Michael Lilja har modtaget en særpris på 25.000 kr. af lærebogsforlaget 
Samfundslitteratur. Lærebogsprisen uddeles til en god idé til en lærebog, og de to lektorer har i år modtaget prisen for 
deres forslag til en lærebog i Domsanalyse til studerende og praktiserende jurister. 

Støtte til forskningsophold
Adjunkt Emily Hartz har modtaget 105.984 kr. fra Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv. Støtten er givet til 
et forskningsophold ved The John U. Nef Committee on Social Thought University of Chicago som led i et projekt 
om subjektet i retsfilosofien. Under opholdet skal der bygges videre på et tværfagligt projekt om strafferettens 
ansvarsbegreb. 
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Støtte fra forskningsfond
Nis Jul Clausen har som første danske forsker modtaget støtte til at undersøge de nye handelsmønstre, der er 
opstået, efter der for fire år siden blev oprettet en række nye handelspladser for aktier i Europa. Støtten kommer fra 
en forskningsfond, som de nordiske NASDAQ OMX børser står bag.

Nye i redaktionen på Retfærd
Emily Hartz og Annette Olesen er optaget i redaktionen på Retfærd. Retfærd er et retsvidenskabeligt tidsskrift, som 
bliver udgivet af en nordisk redaktion. Tidsskriftet bringer aktuelle artikler og debatstof om teoretiske og praktiske 
emner, der udfordrer den traditionelle, juridiske tænkemåde.

Menu of  Justice
Menu of Justice afholdte den 24.-25. november 2011 plenarmøde i Bruxelles, hvor Ole Hammerslev deltog som 
repræsentant for Danmark. Menu of Justice er det første europæiske projekt, der adstadigt berører problemstillingen 
vedrørende, hvorledes den nye generation af europæere bør undervises i alle stadier af de juridiske uddannelser; 
lige fra bacheloruddannelsen, kandidatuddannelsen og ph.d. programmerne på universiteterne til erhvervsmæssig 
uddannelse af advokater og dommere. Projektets sigte er således at planlægge et muligt indhold i studieordningerne 
for juridiske uddannelser samt for advokat- og dommeruddannelsen, som dermed kan komplementere de 
eksisterende studieordninger. Ole Hammerslev er blevet udnævnt til at være formand for ekspertgruppen vedr. 
bacheloruddannelsen.  Denne arbejdsgruppe er nedsat, da det er et afgørende element i europæiske advokater 
og dommeres overordnede karriereforløb. Gruppens arbejde omfatter hovedsageligt udviklingen af en vidtgående 
forståelse af de regulatoriske og juridiske strukturer, for således at kunne udvikle en fælles baggrund og en 
konvergerende juridisk kultur blandt universiteter, advokater og dommere. 

Juridiske emner
Juridisk Institut udgiver igen i år bogen Juridiske Emner, som er en række fælles publikationer fra det juridiske 
forskningsmiljø på Syddansk Universitet. I år er der bidrag i bogen fra: 

Professor, lic.jur., Nis Jul Clausen LL.M, med artiklen: First North selskaber og informationsforpligtelsen over for • 
markedet – 2
Professor, cand.jur., ph.d., Thomas Elholm med artiklen: Symbol- og signallovgivning i kriminalpolitisk perspektiv• 
Professor, cand.jur., ph.d.(soc.), Ole Hammerslev med artiklen: At studere juridiske eliter• 
Lektor, cand.jur., jur.dr.(svensk titel), Tobias Indén og lektor, cand.merc.(jur.), ph.d., Karsten Naundrup Olesen • 
med artiklen: Konkurrence om at passe børn
Lektor, cand.merc.(jur.), ph.d., Camilla Hørby Jensen og professor cand.merc.(jur.), ph.d., Nina Dietz Legind med • 
artiklen: Festen er forbi ... – mere om reguleringen af ratingbureauer
Lektor, cand.merc.aud., ph.d., Inge Langhave Jeppesen med artiklen: Skatteretlige overraskelser – for ugifte • 
samlevende
Lektor, cand.jur., ph.d., Jakob Juul-Sandberg med artiklen: Adgang til fremlæggelse af ensidigt indhentede • 
erklæringer for domstolene – med særligt henblik på boligretssager og tvister om mangler ved fast ejendom
Lektor, cand.jur., ph.d., Pernille Boye Koch med artiklen: Må politikere kommentere verserende retssager? – Et • 
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dilemma om ytringsfrihed versus domstolenes uafhængighed
Lektor, cand. scient.pol. ph.d., Kent Kristensen med artiklen: Sundhedspersoners oplysningspligt og forbud mod • 
selvinkriminering
Lektor, cand.merc.aud., ph.d., Troels Michael Lilja med artiklen: Skyggetanten – tåler »det indre selskab« at se • 
dagens lys?
Professor, cand.jur., ph.d., Bent Ole Gram Mortensen med artiklen Blålys og H.C. Andersen• 
Ph.d.-stipendiat, cand.jur., Ayo Næsborg-Andersen med artiklen: »Equivalent Protection«– eller historien om den • 
europæiske menneskerettighedsdomstols håndtering af EU-rettens krav på forrang
Ph.d.-stipendiat, cand.scient.soc., Annette Olesen med artiklen: Reaktioner på »kærlige krav«– ledighed og • 
kriminelle kundskaber i en noget-for-noget tid
Professor, lic.jur., Hans Viggo Godsk Pedersen med artiklen: Nye regler om ægtefælleskifte• 
Ph.d.-stipendiat, cand.jur., Niels Skovmand Rasmussen med artiklen: Det retskildemæssige hierarki i national og • 
EU-kapitalmarkedsret post-MiFID

Bogen bliver distibueret til advokater, banker, eksterne lektorer, kommuner, politi, retter, skat og universiteter, som 
Juridisk Institut samarbejder med. Bogen sendes ud i starten af december. 

Hvis du er interesseret i bogen og  gerne vil modtage et eksemplar, send da en mail til jur13@samnet.sdu.dk og oplys, 
hvilken adresse ønskes sendt til. 

Efteruddannelse

Valgfag (tompladsordning)
Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag 
på den såkaldte tompladsordning. For 4.100 kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår via 
nedenstående link:

Se valgfagsoversigt over alle kandidatfag på: • 
www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Juridisk_institut/Studerende/Overbygningsfag.aspx

Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellige undervisningsformer afhængig af antal tilmeldte til faget. 
Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner.

Yderligere information kan fås på Studiesekretariatet for Jura ved Dorte Juel Petersen på djp@sam.sdu.dk
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Skræddersyet efteruddannelse
Hvis du har forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for 
advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind på ndj@sam.sdu.dk 

Kalender
8. december: Konference– Markedsstaten/Karsten og Bent Ole i 0100, SDU

19. december: Fakultetet deltager på mandagsmødet

5. januar 2012: Første møde i Det Selskabsretlige Karrierenetværk, Kammeradvokaten i København

10. maj 2012: SDU’s direktion kommer på besøg på instituttet

22. maj 2012: Konference i samarbejde med Deloitte – ”Regulating Financial Market – Recent Trends”, Deloittes 
hovedsæde i København

Udtalelser om tompladsordningen
Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www.
skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: 

”Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget 
har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater.”

Se også valgfagsoversigten herover.

Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for 
gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.


