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IDROTTENS NORMSYSTEM
- ETIK OCH JURIDIK

Av förvaltningsrådet Lauri Tarasti, Finland

1. Inledning

Den centrala etiska normen i idrotten har alltid varit "fair play". Den vik-
tiga delen av den här principen är att erbjuda alla deltagare i tävlingen prin-
cipiellt sett samma möjligheter att tävla och vinna. Bara då är tävlingen
ärlig.

Organiserad idrott kan dock inte bara baseras på etik, utan behöver reg-
ler för att tävlingsidrott överhuvudtaget kan bedrivas. Reglernas viktiga
ändamål är just att garantera, att alla deltagare i tävlingen har samma yttre
förutsättningar att tävla och vinna.

Idrottens regler måste granskas med utgångspunkt från den etiska fair
play-principen. När idrottens regler tillämpas, skall fair play bli formellt
förverkligad. Men sakligt bör man beakta mera än bara normer så som är-
ligheten i tävlingen, medtävlarens vänliga bemötande osv.

Idrottens normer är idrottens egna normer. Det är inte samhället utan idrot-
ten som fastställer dessa normer. De borde ha sitt inflytande bara inom idrot-
ten. Från denna synvinkel är det fråga om etiska normer, som för utanstående
inte har någon påverkan, men som ändå har juridiskt innehåll inom idrotten.
Man kan väl säga, att ju vidare idrottens egna normers område är, desto större
betydelse har idrottens etik. Och också tvärtom, ju kraftigare samhällets norm-
ers påverkar idrotten, desto större är juridikens andel i idrotten.

Det är inte bara inom idrotten etiska normer har betydelse. Det finns
också i lagstiftning stadganden, vilkas innehåll bestäms på etiska grunder.
Jag nämner här två exempel från Finland, men motsvarande stadganden
finns det också i de andra nordiska länderna. Enligt 1 § lagen om otillbör-
ligt förfarande i näringsverksamhet (1061/78) "I näringsverksamhet får icke
användas förfarande, som strider mot affärssed eller eljest är otillbörligt
mot annan näringsidkare." Och enligt paragraf 33 lagen om rättshandlingar
på förmögenhetsrättens område (228/29) "Rättshandling, som eljest vore
att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess
tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vet-
skap om dem åberopa rättshandlingen..."
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Vad gäller idrottens etiska normer, är skillnaden dock, att i idrotten är det
samtidigt fråga om föreningsfrihet. Den lämnar mycket utrymme till idrotts-
organisationer att själva sätta sina egna normer. Man talar om förenings-
autonomin mot den offentliga makten.

2. Betydelsen av idrottsverksamhetens förändringar

Prof. Geir Woxholt har framhållit,1 att "aktivitetene i samfunnet kan
inndeles i tre sektorer. Den förste er det offentlige, den andre er markedet
og den tredje er de frivillige organisasjonene." Idrotten hör till den sist-
nämnda. Enligt föreningsfriheten åtnjuter idrotten föreningars vida själv-
bestämmanderätt. Idrotten sätter själv sina regler och också i övrigt be-
stämmer den om sina interna angelägenheter. Idrottsliga synpunkter är av-
görande, inte samhällets synvinkel.

Idrotten har försökt att hålla fast vid sin självbestämmanderätt i samhäl-
let och ännu i dag till stor del lyckats. Men en förändring är på gång som
bäst. Utvecklingen i idrotten har närmat idrotten till annat samhälle och
kommersiella intressen. Andra intressen än bara idrottsliga har vunnit ter-
räng. Jag tar fram här några viktiga sakgrupper som exempel.
- Kommersialiseringen har ändrat idrottens ställning starkt. Många idrotts-
klubbar är inte mera sådana ideella föreningar som tidigare. Olika sponsor-
avtal och kommersiella intressen har kommit i förgrunden, många klubbar
i lagidrotter är aktiebolag eller fungerar så som ekonomiska sammanslut-
ningar. Enligt prof. Woxholt's termer har dessa frivilliga organisationer
närmat sig marknaderna så starkt, att det i många avseende inte mera finns
någon väsentlig skillnad mellan dem.2

Ett gott exempel på detta är taxering. En idrottares arvode eller lön kan
inte vara skattefri, om motsvarande arvoden och löner beskattas i sam-
hället; den som äger en idrottsklubb med huvudsakligen ekonomiska
ändamål måste vara under samma skatteregler - vad gäller inkomster
från sådan verksamhet - som i motsvarande ekonomiska sammanslut-
ningar.

- Dessutom har professionalismen erövrat toppidrotten. Toppidrottare är
inte mera amatörer utan i praktiken arbetare i sina klubbar eller självstän-

1 Ett föredrag av Geir Woxholt "Kommersialiseringen og idrettens frie stillning.
Hvilke verdier går tapt i kampen om markedets gunst?" Oslo 14.9.1995
2 Idrottens etik, se Geir Woxholt, Idrettens sponsoravtaler, 1993.
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diga privatföretagare. Deras speciella ställning på arbetsmarknaden fordrar
sitt avgörande, där idrottens särdrag måste tas i beaktande.

Ett exempel på detta är ett separat socialskyddsystem för idrottare i Fin-
land. Det trädde i kraft från den 1 maj 1995 (förordning om anordnande
av pensionsskydd och olycksfallsskydd för idrottsmän 537/95). Det ord-
nar idrottares skydd för ålderdom, arbetsoförmåga, olycksfall och
vårdnadshavares död. Idrottare som har inkomster av idrotten över en
viss gräns (56.640 Fmk per år) anses vara i ett arbetsavtalsförhållande
med sin klubb eller annan arbetsgivare. Dock har man ännu inte reglerat
alla arbetsvillkor så som till exempel semester, arbetstid osv.

- Idrottens normer har inte mera sitt inflytande bara inom idrotten. Tävlings-
förbud till exempel har alltid avbrutit idrottarens tävlande, men nuförtiden
kan idrottaren samtidigt förlora hela sitt yrke, och dessutom kanske upp-
löses talrika kommersiella avtal.
- Med sanktionerna i idrotten kan man ingripa i människans grundrättigheter
starkare än tidigare. Idrottens egna bestraffningar kan ha en stor påverkan
på idrottares rättigheter inte bara i idrotten och hans idrottskarriär utan också
i hans civila liv. Doping-problemet, som är ett relativt nytt fenomen, är inte
bara idrottens interna sak, utan har samband med många slags sociala pro-
blem i samhället. Samtidigt kan man påstå, att dopingkontrollen ingriper i
människans integritet.

Ett färskt exempel på detta är domen i det s.k. Katrin Krabbe II fallet, där
underrätten i München ansåg att ett års tävlingsförbud för bruk av
Clenbuterol-dopingsubstanser var lagligt, men tre års förbud stred mot
proportionalitetsprincipen och mot rätten för fritt utövande av yrke. Be-
slutet har överklagats.

Allt detta betyder, att grunderna för idrottens självbestämmanderätt har in-
skränkts och idrotten inte kan räkna med en sådan speciell behandling i
samhället som tidigare. Idrotten bör behandlas likvärdigt med ekonomiska
sammanslutningar, om idrotten också fungerar på samma sätt, och idrottare
likvärdigt med de andra på arbetsmarknaden, om idrottaren arbetar så som
dem i arbetsavtalsförhållande. Många oklarheter blir det ändå kvar. Till
exempel är det oklart, om samhällets konkurrensregler kan tillämpas på
idrottens monopoler, om sådana existerar.

Det berömda Bossman-fallet3 visar att EU-domstolen har ansett att den
kan ingripa i idrottens väsentligaste inre normer (överlåtelseavtal och -

1 Europeiska unionens domstols beslut C-415/93 den 15 december 1995.



86 Lauri Tarasti

ersättningar samt regler om sammansättningen i idrottslag), när de är
mot Europarättens principer om arbetskraftens fria rörelse.4

Trots denna utveckling bör man ändå konstatera, att utanför toppidrotten
fortsätter klubbaktiviteter i idrotten ungefär på samma sätt som tidigare
genom frivilliga funktionärer och traditionella ekonomiska åtgärder. Och
vanliga amatörer tränar och tävlar på sin egen bekostnad utan ersättningar.
Klyftan mellan amatörer och de professionella har blivit i idrotten ännu
större.

Det skulle vara lätt att säga, att det behövs olika och juridiska normer för
de professionella samt olika, men etiska normer för amatörer. Men gränsen
mellan de professionella och amatörer samt mellan ideell verksamhet och
kommersiella åtgärder i idrottsklubbar är glidande. Olika intressen blandas
ihop. Därför är det inte möjligt att avgöra idrottens etiska och juridiska
problem enbart genom att dra linjen mellan professionalismen och amatöris-
men, ehuru denna synvinkel har sin betydelse vid avgörande av problemen.

Och föreningsfriheten fordrar fortfarande i dag, att myndigheterna kan
ingripa i en förenings egna saker bara på lagliga grunder.

3. Idrottens normer

Idrottens etik kommer till synes i idrottens egna normer i stadgar, arbets-
ordningar, reglementen, dopingregier osv. De gäller olika sakgrupper. Det
finns normer om administration, ekonomi och relationer mellan olika organ
så som i alla föreningar. Då kan normala föreningsrättsliga stadganden till-
lämpas också i idrottsorgan. I Finland är det i kraft en föreningslag av 1989
(503/89), som gäller alla ideella föreningar idrottsorganisationer medräk-
nande. I alla andra nordiska länderna är det fråga om generella föreningsrätts-
liga principer och rättskipning. I båda fallen har idrottsorganisationer ingen
från andra föreningar avvikande juridisk ställning.

På motsvarande sätt avviker idrottens många slags och otaliga avtal om
TV-rättigheter, sponsring och reklam i allmänhet inte från andra sådana
ekonomiska avtal. Idrottens normer kan dock ha en stor inverkan på dessa
avtal. Om man då för idrottsnormer avviker i sådana avtal från allmänna

4 I sina motiveringar konstaterade domstolen, att idrottsförbunds ifrågavarande
stadganden om överlåtelser inte var nödvändiga för att idrottsförbund, klubbar och
spelare skulle kunna använda föreningsfrihet eller att dessa stadganden skulle vara
oundviklig konsekvens av denna frihet.
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avtalsrättsliga principer och stadganden, bör det finnas juridiskt accepte-
rade grunder för detta.5 Emedan detta sällan är möjligt och det inte räcker
att hänvisa till idrottens normer, tillämpas samhällets normala lagar och
stadganden i sådana avtal.

Men idrottens speciella normer är tävlingsregler eller -bestämmelser som
också innefattar dopingregier. Här diskuterar man om idrottens kärna och
också om idrottens etik och här är idrottens självbestämmanderätt viktigast.

Tills vidare har idrotten själv kunnat fastställa fritt sina tävlingsnormer.
Men deras giltighet i samhället har efteråt i flera fall övervägts av dom-
stolen. Orsaken har varit - så som ovan har framhållits -, att kollisionsfall
mellan idrottens interna normer och samhällets normer stadganden har ökats
och blivit starkare. Klarast kan idrottens och samhällets normer råka i kol-
lision med varandra i samband med gräl om bestraffningar och andra åt-
gärder mot dem som har brutit mot tävlingsregler.

Bestraffningsrätt hör till domstolsväsendet i samhället. Disciplinära åt-
gärder har ändå alltid varit tillåtna i offentliga och privata organisationer
och på arbetsplatser inom vissa gränser. Liksom samhället i övrigt är idrot-
ten i behov av ett regelsystem med sanktioner. I sista hand kan man sålunda
sörja för tävlings- och andra reglers upprätthållande. Det är också fråga om
solidaritet och överträdelser av idrottens normer är ofta brott mot fair play
-principen. Därför har idrotten själv bestämmt om disciplinära bestraffningar.
Det finns ett klart undantag vad gäller idrottens självbestämmanderätt i
tävlingsnormer. I några länder så som i Sverige, Frankrike och nu också i
Storbritannien har speciella lagar stiftats för att göra försäljning av doping-
substanser kriminellt.

I Sverige enligt lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969)
döms den som uppsåtligen har brutit mot den här lagen för dopningbrott
till fängelse i högst två år eller, om brottet anses som ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Det är intressant att lagen inte nämner idrotten alls.

Idrottens bestraffningar används i olika betydelser inom den idrottsliga verk-
samheten. Krister Malmsten har delat dessa bestraffningar6 i två katego-
rier: förbundsbestraffningar och tävlingsbestraffningar. De sistnämnda

51 Finland fanns det ofta i spelaravtal en klausul, enligt vilken avtalet inte var ar-
betsavtal. Denna klausul hade ingen juridisk betydelse. Om avtalet är arbetsavtal,
är det det oberoende av en sådan klausul.
6 Krister Malmsten, Idrottens bestraffningsregler och föreningsrätt, 1994.
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meddelas normalt i direkt anslutning till tävling t.ex. tidstillägg, poäng-
avdrag, utvisningar, uteslutning ur tävling osv. De förstnämnda bestämmes
efteråt i idrottsorganisationers administration som disciplinära ärenden. Men
i många fall kan regelöverträdelse bli föremål för såväl tävlingsbestraffning
och förbundsbestraffning.

Kvaliteten av idrottens normer kan värderas i många avseenden genom
dessa bestraffningar. Om de förblir inom idrotten, är normerna bakom dem
mestadels etiska från samhällets synvinkel, ehuru de har juridiskt innehåll
inom idrotten. Men om samhället kan granska bestraffningar och normer
bakom dem, - då är det fråga om domstolsärenden - får normerna ett all-
mänt juridiskt inflytande i samhället. Domstolen har då att ta i beaktande
idrottens normer i sina beslut, men den har då också rätt att lämna normer
otillämpade. När domstolen är bunden av allmän lag, kan den tillämpa id-
rottens normer bara, om de inte står strid med lagen eller generellt accepte-
rade juridiska principer i samhället. I detta avseende kan idrottens normer
förlora sin giltighet i samhället.

Den frågan, vilka mål kan eller borde beslutas vid allmänna domstolar,
vilka inte, är i dag speciellt aktuell. I detta sammanhang avgörs det, huru-
dant innehåll skall ges åt idrottsorganisationers föreningsrättsliga självbe-
stämmanderätt.

I Bosman-fallet påstod UEFA (Union des associations européennes de
football) starkt men utan resultat, att EU:s domstol inte har jurisdiktion i
målet och idrottsrörelsens självständighet skall respekteras.

4. Idrottens självbestämmanderätt

Artikel 6 (1) i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter lyder:

Envar skall vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom
skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats
enligt lag, när det gäller att pröva hans rättigheter och skyldigheter eller
anklagelser mot honom för brott...

Men ändå finns det en stor mängd ärenden, där det inte finns möjligheter att
vädja till domstolen. Då saknas behov av rättsskydd eller är det fråga om
ärendens natur. De här ärendena är inte domstolsärenden. Sådana finns det
speciellt i familjerätten och socialrätten, men också i bolagsrätten och
föreningsrätten. När idrottsorganisationer hör under föreningsrättens om-
råde, bör också föreningsfriheten tas i akt. Så som redan nämnt kan myn-
digheter inte ingripa i föreningars interna aktiviteter utan laglig grund. För-
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eningarna har en viss föreningsautonomi, inom vilken samhället inte ens
genom domstolen kan bestämma vad föreningen bör göra eller inte göra.

Idrotten har försökt att hålla alla tävlingsregler och -bestämmelser under
sin självbestämmanderätt så, att också alla gräl om deras innehåll och tolk-
ning borde vara idrottens interna ärenden och inte höra till domstolsärenden
under statens domstolars jurisdiktion. Här är det fråga om gränsen mellan
idrottsnormer och lagnormer.

Jag kan se två klara orsaker, varför idrotten så starkt har här hållit fast vid
sin självbestämmanderätt. För det första är det fråga om makt. Vem be-
stämmer vad som är rätt eller orätt i idrotten? Vem säger sista ordet i idrot-
ten? Idrotten eller samhället.

Ett exempel om maktdelningen är Internationella Olympiska Kommit-
tén, som är det högsta idrottsorganet i världen. Den är självständig i rela-
tionen med nationella regeringar och dess medlemmar skall utnämnas
permanent IOK. har haft och har ett stort politiskt inflytande.

För det andra är det fråga om en stor internationell rörelse, som måste följa
samma regler universellt.7 Tävlingsregler och deras tolkning måste vara de
samma i hela världen. Förbjudna dopingsubstanser måste vara de samma i
vart och ett land. Också bestraffningar i samma slags fall borde vara de
samma. Om nationella domstolar i olika länder runtom världen har rätten
att avgöra tolkningen av tävlingsregler, dopingregier medräknande, är det
inte möjligt att tillämpa samma idrottspolitik i respektive idrott. Doping-
kontrollen skulle ofta vara utanför universell kontroll.8

I det berömda Butch Reynolds fallet var hans dopingprov positivt, men
det nationella fri-idrottsförbundet befriade honom för ringa procedurfel.
Skiljenämnden "Arbitration Panel" inom det Internationella fri-idrotts-
förbundet ansåg att procedurfelen inte hade någon inverkan på resultatet
av provet och dömde Reynolds till två års tävlingsförbud. Reynolds väd-
jade till hans hemstads underrätt, som fullt godkände hans grunder, be-
friade honom och dömde det Internationella förbundet till 27,3 milj. dol-
lars skadestånd (till amatöridrottaren!). Förbundet deltog inte i processen
i underrätten. Målet avslutades, när appellationsdomstolen i USA upp-
hävde på basen av förbundets besvär domen och beslöt, att underrätten

7 Ett försök i denna riktning är Europakonventionen mot doping 16.11.1989.
8 Problemet har behandlats i många sammanhang, se t. ex. "Supplement to the Officiel
Proceedengs of the IAF Symposium on Sport and Law", Monte Carlo, 31 Jan -
2 Feb 1991.
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inte hade jurisdiktion i målet. Förbundets huvudkontor låg i London och
förbundet hade ingenting att göra med Reynolds hemstad.

5. Idrottens interna ärenden eller domstolsärenden

Tolkningen, var gränsen mellan idrottens interna ärenden och domstols-
ärenden går, är i dag öppen. Det är en orsak, varför "idrottsjuridiken" i dag
intresserar så mycket, att speciella idrottsrättsliga föreningar har bildats i
många länder, också i Finland. Jag försöker i det följande litet klargöra,
hurudana kriterier kan ses i tolkningen i dag.

Först bör man medge, att idrotten inte kan behålla sin självbestämmande-
rätt som sådan som tidigare. Utvecklingen som jag har beskrivit i början av
den här framställningen ger inte möjligheter till detta. Efter kommersialise-
ringen och professionalismen i toppidrotten måste en stor del av samma
stadganden som annanstans i samhället också tillämpas i idrotten, åtminstone
i toppidrotten. Det betyder idrottens juridisering, ett fenomen som har skett
på många områden i samhället.

Den uppdelning som Krister Malmsten har framställt i sin bok är av be-
tydelse här. Tävlingsbestraffningar hör till idrottens interna ärenden. De
gäller bara i respektive tävling och det skall göras omedelbart, ofta utan att
det finns möjligheter att ändra dem. Domstolar har knappast någonsin be-
handlat sådana mål. Detsamma gäller vanligen också förbundsbestraffningar,
men några mål angående dem har behandlats i domstolar så som ovan har
skildrats. Och deras antal har ökat under de sista åren, emedan inverkan av
en sådan bestraffning nuförtiden sträcker sig ganska ofta inte bara till id-
rotten utan också till samhället i övrigt.

Det ser ut, att innan ett ärende kan vara domstolsärende, måste en viss
rättskyddströskel bli överskriden. Många olika faktorer har inverkan på
denna. En av dem är ett ifrågavarande intresses storlek. Om intresset är
stort, är behov av rättskyddet också stort. Till exempel kan det vara fråga
om människans grundrättigheter eller -friheter. Ekonomiska intressens stor-
lek har också sin påverkan, men är inte i allmänhet avgörande. I idrotten
kan en tävlingsbestraffnings ekonomiska inflytande på idrottare (t.ex. un-
derkänt mål i fotboll, övertramp i fri-idrott) vara lika stort som förbunds-
bestraffnings (t.ex. ett års tävlingsförbud). Också bestraffningens varaktig-
het kan påverka tolkningen. Fyra års tävlingsförbud kan avbryta idrottares
karriär, vilket ett års inte gör. En faktor här är också idrottens egna rätt-
skyddsmedel, vilka idrottsorganisationerna har försökt att förbättra under
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de senaste åren. I tolkningen och totalvärderingen borde många faktorer i
olika riktning tas samtidigt i beaktande.

Tolkningen beror naturligtvis på vart och ett lands domstol. I dag finns
det inga klara linjer, inte heller någon internationell konvention om detta. I
oklara situationer skulle jag själv vara benägen att godkänna idrottens själv-
bestämmanderätt för dess nära samband med föreningsfriheten.

Om domstolen tar upp ett idrottsgräl till behandling, måste den avgöra, i
vilken utsträckning den undersöker fallet. I Finland har domstolen ofta bara
undersökt fallet formellt, d.v.s. att en idrottsorganisation har följt sina egna
stadgar och inte brutit mot föreningslagen, förfarande har varit ärligt osv.,
men lämnat matriellt innehåll av fallet beroende av idrottsorganisations eget
beslut. Så har man inte ingripit i idrottens egna normers kärna. I Sverige har
så vitt jag vet domstolen då och då också behandlat fallets sakliga sida.

Domstolsbehandlings utsträckning beror också på, vad man har fordrat:
skadestånd, upphävande av beslutet eller båda.

Då domstolen har ansett ett idrottsgräl som domstolsärende, måste man
avgöra i internationella fall, vilket lands domstol som har jurisdiktion. Den
här svåra frågan, som hör till den internationella privaträttens område, be-
handlas inte i denna framställning.

Idrotten själv har märkt både nationellt och internationellt, att dess själv-
bestämmanderätt är i fara. I många länder har speciella besvärsinstanser
grundats inom idrotten för att ge bättre rättskydd till idrottare. I Sverige
finns det Riksidrottsnämnden (RIN) och i Finland Idrottens rättskyddsnämnd.
De flesta internationella idrottsförbund har skapat sina egna system för
ändringssökande, till ex. Internationala fri-idrottsförbundet har den ovan-
nämnda opartiska nämnden "Arbitration Panel", vars beslut är internt slut-
liga och bindande i fri-idrotten.

Hur stor betydelse idrottens egna rättskyddsorgan skall ha, när man i
domstolar skall avgöra, vilka ärenden som är domstolsärenden, beror mycket
på, om idrottens egna skiljedomsorgan accepteras som juridiskt kompe-
tenta organ inte bara inom idrotten, utan i hela samhället. Problemet har
tills vidare varit, att skiljedomare i idrottens egna skiljedomsorgan har bli-
vit utnämnda bara av respektive idrottsorganisation själv.

Vad gäller skiljedomsförfarande, kan idrottens ställning jämföras med
marknadsparters ställning i kommersiella avtal. Om det i avtalen blir över-
enskommet, kan avtalsgräl avgöras enbart i skiljedomstol. Då borde
skiljedomstolen fylla vissa lagliga fordringar, om allmän domstols juris-
diktion vill undvikas. Här kan New York konventionens (Convention on
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 10.6.1958)
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och Lugano konventionens (Convention on jurisdiction and the enforcement
of judgements in civil and commercial matters 16.9.1988) förutsättningar
tas i akt. Enligt min uppfattning fyller inom idrotten bara ett nyssgrundat
idrottens skilj edomssorgan CAS (Court of Arbitration for Sport) interna-
tionella lagliga fordringar. CAS har skapats av Internationella Olympiska
Kommittén och dess sammansättning är opartisk och erkänner båda parters
intressen.

Således kan idrotten liksom affärslivet på juridiskt godkänt sätt undvika
i de flesta fall allmänna domstolars jurisdiktion. Denna sannolika utveck-
ling kommer ännu att närma idrotten med affärsliv, var man också talar om
etik, businessetik.

6. Till slut

Idrottens och samhällets normer är i dag oftare än någonsin tidigare i kolli-
sion med varandra. Därför har juristkårers intresse i hela världen riktat sig
starkt mot idrottsjuridiken. Det ser inte lätt ut att hitta ett enkelt avgörande
mellan idrottens etiska normer och samhällets juridiska normer, som skulle
passa till de flesta fall. Men juristernas uppgift är att försöka klargöra juri-
diskt oklara situationer. Här fordras i dag vida juridiska kunskaper, ty id-
rottens juridiska problem rör så många rättsområden: civilrätt, handelsrätt,
statsförfattningsrätt, straffrätt, internationellprivaträtt, processrätt.


