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Debatten ble innledet av advokat ÅKE ROSCHIER-HOLMBERG,
Finland (referent):

Herr Ordförande, mina damer och herrar.

I referatet har jag givit en allmän orientering om advokatens
uppgift och ansvar. Mina kolleger i facket ifrågasätter kanske
nödvändigheten av en orienterande framställning, som inte ger
dem något nytt.
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Man bör dock minnas att referatet icke är riktat till ett audi-
torium bestående enbart av advokater. Utveclingen i vårt sam-
hälle har lett till en långt gången specialisering även inom
juridiken. Ett stort antal av deltagarna i detta nordiska jurist-
möte är jurister i sådana fack, i vilka de har ringa, eller alls ingen
kontakt med advokater och advokatverksamhet. Dessa jurister kan
kanske ha någon behållning av en allmän orientering om de upp-
gifter och det ansvar, som åvilar dagens advokat.

Ehuru referatet icke utmynnar i några teser, berör det dock
några för advokatståndet aktuella spörsmål och problem, vilka
jag hoppas ger anledning till diskussion. Ett av dessa är speciali-
seringsfrågan, som pockar på en lösning främst på grund av att
advokatens rådgivande verksamhet allt mera kommer att taga
överhanden över proceduren. En annan fråga gäller tystnads-
plikten, som tenderar att allt mera naggas i kanterna av stats-
makterna och där behovet för en enhetlig nordisk lagstiftning
synes uppenbar. Advokatens tystnadsplikt är en oundgänglig för-
utsättning för ett framgångsrikt försvar av den enskilde med-
borgarens integritet gentemot statsmakten. Och jag hoppas att
frågan om advokatens uppgifter i dagens och morgondagens sam-
hälle kommer att ge anledning till en givande debatt.

Jag vill här ytterligare beröra några för advokaterna aktuella
problem, som icke speciellt behandlats i det tryckta referatet.

Advokatkårens sociala anseende är en av de frågor som alltid
har aktualitet. Det kan icke förnekas att advokatståndets an-
seende än i dag i viss mån belastas av en nedvärderande negativ-
kliché. Detta förhållande har en historisk bakgrund. Advokat-
ståndet har gennomlöpt en lång utvecling från den romerska
rättens advocati, juristconsulti, oratores och patroni över den
forngermanska rättens Vorsprecher och den kanoniska rättens
procuratores och advocati till nutidens advokat. Under seklernas
förlopp har advokaternas etiska nivå varierat och man bør minnas
att det ej alltid funnits ett organiserat advokatstånd. De, som
uppträdde och advocerade i domstolarna, var en brokig skara, ty
några särskilda villkor var ej föreskrivna för yrkets bedrivande.
Oredligheten kunde därför i rätt stor utsträckning florera. I sam-
tidiga skrifter från 1500-talet i Tyskland berättas att man i frejde-
betyg för anständigt folk plägade anteckna, att vederbörande ej
var född av en Vorsprecher. I sitt arbete om det svenska advokat-
väsendets historia meddelar justitierådet Gunnar Bomgren att på
1500-, 1600-, og 1700-talet hade vid sidan av den rent fack-
mässiga litteraturen om advokatväsenet uppstått en minst lika
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rik populärvetenskaplig alstring, som ofta hade en moralisk
syftning, nämligen att varna för oörliga och illfundiga sak-
förare, vilka man borde skilja från de verkliga advokaterna. Det
vore dock missvisande, säger Bomgren, att taga dessa litterära
alster som bevis för att yrket på denna tid befann sig på en
anmärkningsvärt låg moralisk och intellektuell ståndpunkt. Vid en
närmare granskning kunde nämligen konstateras att man i stor
utsträckning rörde sig med färdiga litterära klichéer, häntade
från skilda länder och tider.

Emellertid kvarstår det faktum, att dessa nedvärderande kli-
chéer i varierande grad följt advokatväsendet genom seklerna.
I skönlitteraturen kan man än i dag sköna en satiriskt nedlåtande
inställning till advokaterna. Denne inställning har färgat av sig
t. ex. på betydelsen av ordet «advokatyr». Med ordet advokatyr
förstås ju egentligen «utförande av rättegång», men ännu i dagens
uppslagsböcker ges det en annan mening. I Nordisk Familjebok
läser man alt ordet betyder «spetsfundig bevisföring» och Bonniers
konversationslexikon ger betydelsen «försvar och argumentering
genom spetsfundigheter». Detta raljerande och nedlåtande skämt-
ande med advokatkåren behöver givetvis icke i våra dagar tagas
på fullt allvar, men det kan icke förnekas, att den mentalitet,
som ligger bakom detsamma kan utgöra en god grogrund t. ex.
för de ofta skandaliserande angrepp, som advokater då och då
blir utsatta för i tidningspressen och andra massmedia.

Alla belackare till trots kan man väl dock säga att advokat-
kårens sociala anseende är rätt gott i dagens samhälle.

Frågan om advokatkårens sociala anseende är i själva verket
även ett rättspolitiskt problem. Om allmänheten har en negativ
uppfattning om advokatyrket, undermineras dess förtroende för
hela rättsväsendet. I den mån det ännu brister i förtroendet för
advokatkåren, beror detta främst på bristande kundskap hos all-
mänheten om advokatståndets ställning och organisation samt om
dess betydelsesfulla funktion i samhället. Allmänheten bär infor-
meras, icke blott om de normer, som reglerar advokatverksam-
heten utan även om huru det säkerhetssystem fungerar, som till-
kommit dels genom lagstiftning och dels genom advokatståndets
frivilliga innsatser och initiativ och som avser att genom skade-
förebyggande och skadeupprättande åtgärder skydda klienterna i
de fall då advokat begått fel eller förfarit rättsstridigt.

Om advokatständet skall kunna fylla sin uppgift, måste antalet
advokater vara så stort, att allmänheten överallt utan större
svårigheter kan få den assistans den behöver. Tyvärr kan man
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konstatera, att rekryteringen till advokatståndet icke är tilfreds-

ställande och att advokaterna alltså är för få. Detta gäller spe-

ciellt Finland. Om man slår ut antalet advokater på befolknings-

talet i de nordiska länderna, finner man att «advokattätheten»

på 10 000 personer är, i Danmark 4,83, i Norge 3,61, i Sverige 1,60

och i Finland endast 0,66. Motsvarande tal beträffande Island är

mig tyvärr inte bekant.

Orsakarna till att advokatyrket inte attraherar unga jurister är

många. En av de främsta är kanske den att det är ett arbetsfullt

yrke, som helt kräver sin utövare och att man t. ex. inte kan

räkna med reglerad arbetstid och ordnad semester. Den unga

juristen kommer sig snabbare till en säker inkomst, om han går

i statstjänst eller tar anställning inom bank- eller försäkrings-

väsendet, handeln eller industrin. En annan omständighet som

säkert påverkar rekryteringen åtminstone i Finland, men kanske

i någon mån även i Sverige, är att man i dessa länder ej har ett

advokatmonopol. I Danmark har man konstaterat att behovet av

advokater stiger, icke i proportion till befolkningsökningen, men

till nationalproduktens ökning. Då arbetsmöjligheter för advo-

kater alltså finnes borde det vara en angelägen uppgift för

advokatorganisationerna att arbeta för att unga jurister söker sig

till advokatbanan.

I referatet har jag givit uttryck för uppfattningen, att advokaten

icke bör tveka att vid rättsskipningen föra fram nya, av etiskt

och socialt förändrat synsätt betingade uppfattningar om lagens

tillämpning om han anser att de leder till rättvisa. Thorstein

Eckhoff säger i sitt arbete «Rettferdighet og rettssikkerhet,

Justice and the Rule of Law» att det socialvetenskapliga in-

flytandet på rättslivet kommer att öka, dels genom politikernas

inflytande på lagarnas formulering, dels genom advokaternas

argumentation i processer inför domstolerna. Professor Stig Strö-

holm presenterar vid detta juristmöte en gedigen undersökning

om «Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning», i vilken

han kommer bl. a. till den konklusionen, att lagstiftningen och

domstolarnas rättskapande verksamhet icke förmår tilgodose i

första hand näringslivets behov av en på en gong detaljerad och

snabbt föränderlig reglering. Den utomlegislativa rättsbildningen

bör därför betraktas såsom en ofrånkomlig samhällsfunktion.

Jag tror att advokaterna hittils icke tillräckligt gjort bruk av

sin möjlighet at genom sin argumentering inför domstolarna

påverka dessas rättsskapande verksamhet. Den moderna lagtek-

niken tenderar till abstrakta och generella formuleringar särskilt
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på förmögenhetsrättens område, där man allt mera arbetar med
generalklausuler och rättsliga standarder av typen «gott affärs-
skick», «god sed», «stridande mot tro och heder» osv. Dessa gene-
rella formuleringar innebär ju i själva verket en delegation av lag-
stiftningsbefogenheten till domstolarna. Strömholm framhåller, att
den generaliserande lagtekniken ställer särskilda anspråk på en
preciserande och inom lagstiftningens ram regelbildande judiciell
fortbildning för att icke rättssäkerheten skall bli lidande och
ekonomisk planering försvåras. Här har advokaten en självständig
möjlighet att påverka rättsutvecklingen. Han kan och bör i sin
argumentation föra fram nya, av den moderna samhällsutveck-
lingen reviderade uppfattningar om lagens tillämpning och sålunda
hälla nytt vin i de rättsliga standardernas gamla läglar..

Højesteretssagfører JON PALLE BUHL, Danmark (korrefe-
rent) :

Hr. præsident, mine damer og herrer!

Referenten har gjort det foreliggende forhandlingsemne: Advo-
katens opgave og ansvar, til genstand for en så detallieret be-
handling og analyse, at jeg som korreferent ville finde det mindre
tillokkende blot at knytte kommentarer til de forskellige afsnit.

Jeg har — idet jeg som referenten lægger hovedvægten på advo-
katens opgaver — foretrukket at anskue problemet fra en bre-
dere synsvinkel, (som man så ofte siger, når man går mere
overfladisk til værks), og at tale om advokatens placering i vore
lande i dag og i en nærmere fremtid. Jeg vil således bevæge mig
mest i det allersidste og korte afsnit i referentens oplæg: «Advo-
katen i dagens samfund».

Det hænder, at advokater — og jurister i øvrigt — gribes af
en fornemmelse af utilfredsstillelse og underlegenhed ved, at deres
virke for en væsentlig del sker i nue og er skrevet i sand, fordi
det ikke manifesterer sig som kunstnerens og teknikerens virke,
f. eks. gennem bygningsværker, der består i årtier eller århundreder
til minde om deres ophavsmand.

Nu er hertil for det første at sige, at de indtryk, man under
sin færden igennem by og land — vort skønne værtsland og Oslo
selvfølgelig undtaget — kan få af samtidens og visse tidligere
perioders bygningsværker og disses placering i naturen, ofte må
fylde ens sind med befrielse over, at man ikke skal være husket og
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mindet derved. Men har reflektioner af denne art i tidligere tider
grebet advokaten i hans daglige ofte stærkt forcerede arbejde,
synes de at være tiltagende i denne hede sommer. Det har slået
mig ofte at høre kolleger og klienter tale undskyldende om rejste
problemers ubetydelighed, når de ses i det skærende lys, Apollo-
raketten efterlod på sin tur-returfærd til Månen, og påvirkes af
den målløse beundring, man må nære for det snilde, der gør, at
man i sin stue kunne sidde og se billeder og høre tale fra en anden
planet, der tidligere havde en poetisk funktion, der nu i det store
og hele er ødelagt. Månen har ligesom ikke længere den farve,
måner skal have.

Det er klart, at gennemførelsen af dette projekt er fantastisk,
også — eller især — for den, for hvem det er ufatteligt. For mig
personlig ophørte fatteevnen — ja, kun i teknisk henseende — da
det var muligt fra min egen telefon direkte at dreje mig frem til
et klingende «mor'n da» fra telefondamen på et kontor i Oslo.

Men sandheden er, at vi advokater ikke bør lade os knuge,
tvivle på vor betydning. Det gælder — trods den tekniske evolu-
tion — stadig som det hedder i den danske salme (Brorson 1739):

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde
de magted' ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

Dét magter advokaten så sandt heller ikke. Men han kan — for
at blive i billedet — måske i et afgørende øjeblik beskytte nælden
mod att blive knust af fremtromlende kræfter, der ikke er sindet
at vise hensyn. Dét er advokatens allerfornemste opgave. Advo-
katens opgave er frygtløst at kæmpe for ret og retfærdighed, og
til enhver tid at ville og kunne beskytte den svage mod uret-
mæssige overgreb. Løser advokaten denne opgave, da er hans livs-
indsats for menneskeheden — samtidens og eftertidens — fuldt ud
lige så betydelig som enhver andens. Føler han på den anden side
ikke at have en sådan oppgave, er det et stort spørgsmål, om han
skulle have været advokat.

Retstilstanden i vore nordiske lande er i dag en sådan, at
advokaten kan virke efter disse ideale mål, og derved i travlheden
og jaget føle en arbejdsglæde og tilfredsstillelse, som er få andre
forundt.

Men — og der er et men — denne tilstand er ikke stationær
ikke noget givet eller uforanderligt. Advokatens position og



68 Jon Palle Buhl

placering kræver en fortsat indsats for at sikre — frem for alt
andet — at han opretholder sin uafhængighed. Det er, med en
bevidst dejning af dise orsd, advokatens fornemste opgave og
advokatens ansvar at opretholde og udbygge sin fuldstændige
uafhængighed.

Når man taler om betydningen af en uafhængig advokatstand,
tænker man især på uafhængighed af statsmagt og domstole.
Dette er helt naturligt, idet vor tilværelse som frie retssamfund,
vort demokrati, er betinget af en fri advokatstand i denne rela-
tion. Noget andet er, at vi næppe i tilstrækkelig grad påskønner
de forhold, vi lever under. Vi tager dem i alt for høj grad som
selvfølgelige, uanset at vi, i lande der ikke ligger os fjernt, oplever
total knægtelse af ytringsfriheden, og uanset at en fri advokat-
stand og et frit retssamfund ikke eksisterer i lande, vi har om-
fattende handels- og turistsamkvem — og andet samkvem — med.

Den fundamentale uafhængighed og ytringsfrihed overfor stats-
magten og i retten indebærer selvsagt ikke, at advokaten i ly
heraf kan pleje uvedkommende interesser og misbruge ytrings-
friheden til at forfølge formål, der er sagen uvedkommende og
måske indebærer angreb på retsordenen. Men det skal erkendes,
at grænsen her kan være vanskelig at drage. En dommer bør
derfor normalt hellere lade udtalelser passere, der efter en nær-
mere overvejelse kunne være påtalt end foretage indskriden over
for kritik og angreb, hvis fremsættelse kan have betydning, selv
om form og ordvalg skyder over målet.

Om værdien af denne fundamentale uafhængighed over for
statsmagt og domstole kan der ikke rejses debat i de nordiske
lande. Når jeg taler om, at det er advokatens opgave at bevare
sin totale uafhængighed, går jeg da også videre i uafhængigheds-
kravet. Uafhængigheden af regeringsmagten og den dømmende
magt får advokaten i vore retssamfund nemlig til en vis grad
foræret af vor retsorden. Den skal han værge om, beskytte og ud-
nytte på ansvarlig vis. Men han skal ikke selv skabe den.

Det skal han derimod med den uafhængighed, der bør være til
stede bl. a. i forhold til højfinansen, organisationerne, pressen
( = den offentlige mening) og enhver klient. Ligesom «den lille»

antisemitisme p. g. a. sin ofte camouflerede og gedulgte karakter
kan være lige så farlig som den åbenbare, kan denne «mindre»
afhængighed være nedbrydende for eksistensen af en fri advokat-
stand i det lange løb. I relation til afhængighed af statsmagt og
domstole tænker man vel primært på advokaten som forsvarer, og
her kan man konstatere, at i vore lande vil enhver, der kommer
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ind i retsmaskineriet som sigtet og tiltalt, kunne regne med et
stærkt og frygtløst forsvar, hvor der ikke skeles til den offentlige
mening. Jeg behøver blot at erindre om norske og danske advo-
katers energiske indsats som forsvarere for landssvigere under
retsopgøret efter besættelsen.

Man må imidlertid være sig bevidst, at uafhængighed i de andre
relationer i nok så høj grad gælder advokatens mindre udadvendte
arbejde i civile retsforhold. Svagheder og brist er derfor mindre
iøjnefaldende for udenforstående. De bør derfor afdækkes af
advokaterne selv. Lige så ubetinget og uforbeholdent som advo-
katen vil gå i brechen for den lille mand overfor den «ubestem-
melige» politimagt og den «upersonlige» anklagemyndighed, og
— og fornødent — for fuld offentlighed skarpt angribe anvendte
metoder. Lige så energisk og uden betænkning må advokaten være
beredt til — hvor han finder, at uret begås — at træde op mod
f. eks. en i hans land dominerende storbank, også — og især —
hvor det gælder den lille mands konflikt med giganten. Jeg tænker
ikke alene her på rent juridiske fortolkningsspørgsmål. Jeg tænker
på situationer, hvor advokatens retsfølelse og retsbevidsthed er
krænket ved en udvist handlemåde. Her må det aldrig bremse hans
initiativ eller svække hans indsats, at en hård kritik måske kan
tænkes at give vanskeligheder for advokaten i andre relationer,
eller for andre klienter, der er kunder i samme bank (for at blive
ved eksemplet).

Lad mig her tilføje: Selv om retshjælp for ubemidlede i vore
lande løses på en anden og tilfredsstillende måde, bør det til en-
hver tid være således, at den stærke og velplacerede advokat
altid kan og vil tage sig tid til at yde bistand i sager, hvor
hvert anvendt minut — udfra en økonomiske betragtning — er
tilsætning.

Dette fører mig over til det i denne, civile, relation afgørende
krav om uafhængighed: uafhængighed af klienten. Det er helt
fundamentalt, at en i ordets egentligste forstand fri advokat er
en advokat, der til enhver tid klart og bestemt kan sige sin
mening, og om fornødent sige fra overfor enhver klient, han har.
Spørgsmålet om at gøre sig økonomisk uafhængig af klienten
accentueres med samfundsudviklingen. Hvor før 100 købmænd
havde 100 sagførere og hver betød f. eks. gennemsnitlig 2 % af
hans salær, har een koncern med 100 forretninger nu een sagfører
og betyder en nokså stor procentdel.

Her markerer sig den afgørende forskel på at have en advokat
som rådgiver fra at have en juridisk —• nok så dygtig og kyndig
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— hus Jurist i sin virksomhed. En fremtrædende amerikansk kol-
lega — seniorpartner i en advokatpraksis med ca. 100 advokater
— fortalte mig for nylig om de vanskeligheder, store amerikanske
sagførerfirmaer møder, ved at kæmpekoncerner overtager deres
dygtige medarbejdere ved at tilbyde vilkår m. h. t. aflønning, fri-
tid, pension og faciliteter, som advokaterne ikke kan konkurrere
med. Min amerikanske kollega tilføjede: «De opsluger dygtige
folk, men næppe de bedste. For de vil ikke føle sig tilfredse med
at beherske en række specialemner til fuldkommenhed, men altid
at skulle anskue dem eensidigt fra storfinansens side — og aldrig
at kunne sige: «Dette må De ikke gøre. Det er uetisk.» Der er
ikke den forretningsmand så mægtig, at han ikke har behov for at
vende sine tanker med en klog rådgiver, der siger sin mening
helt frit, og som har tavshedspligt.

Her er i øvrigt et lille punkt, hvor jeg vil korrigere indlederen.
Når det p. 16. hedder, at tavshedspligten ikke omfatter advokatens
personale, er dette ikke længere rigtigt i Danmark. Jeg var selv
medlem af den kommision, som fik ændret reglerne om bl. a.
advokaters vidnepligt.

Referenten er i sit oplæg inde på problemerne om advokatens
specialisering. Det er et meget vigtigt og alvorligt spørgsmål. Det
er helt åbenbart, at ingen advokat kan beherske lovstoffet med
motivkendskab og fortolkningsevne på alle områder i dag. På den
anden side er det ulykkeligt, om advokaten i en tidlig alder går
ind i en specialistuddannelse med deraf følgende fare for at blive
eensidig. I næsten alle civilretlige spørgsmål, der forelægges advo-
katen til rådgivning, indgår et kompleks af forskelligartede pro-
blemer, herunder også spørgsmål af personlig art og følelses-
betonede spørgsmål. Den advokat i moden alder, der i dag aner-
kendes som f. eks. skatteretsspecialist, har gennem sin uddannelse
i tidlige år et alment juridisk fundament, der modvirker eensidig-
heden — uden at udelukke den. Den unge jurist, der søger sin
uddannelse hos skattespecialisten, er i langt større fare for at blive
begrænset i sin horisont.

I det omfang en specialisering er uundgåelig, tror jeg at den
gør mest nytte og mindst skade i et firmafællesskab, hvor mulig-
heden for alsidig belysning og vurdering findes på den anden
side væggen. Det ideelle vil være, at enhver sag forhandles med
en seniorleder, der analyserer problemerne og inddrager de specia-
lister, der er behov for, og på ny samler trådene og slutter sagen
— altså som en visitator og en overlæge.

I advokatens udenretlige virksomhed, som rådgiver, udfærdiger
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af dokumenter, medlem af bestyrelser etc., viser hans styrke sig
i hans evne til at anskue problemet fra mange synsvinkler, at
lytte, også bag ordene, at tvivle, at spørge, at udnytte sin erfaring
— og så at træffe en afgørelse. Mange og væsentlige af de pro-
blemer, advokaten skal tage fra folk og afgøre for dem, har ikke
direkte forbindelse med strikte jura. Såfremt der er tale om egent-
lige juridiske problemer, er det kun sjældent, at der ikke er tid
til undersøgelse og efterforskning og eventuelt inddragelse af
andre i problemet. Det er advokatens opgave og ansvar, at dette
sker, hvad enten der er tale om at rådspørge eller at inddrage
andre advokater eller f eks. en statsautoriteret revisor. Advokaten
skal vide, hvor han kan søge, og hvem han kan spørge, og han skal
gøre det. Det vil i øvrigt være sjældent, at specialisten er så
sikker, at ikke også han skal analysere problemet, og det vil
sjældent være betryggende, hvis han ikke gør det. En klog dom-
mer sagde engang i retten, da konflikten angik en af de grund-
læggende bestemmelser i købeloven: «Lader os kigge efter i loven,
thi vi véd ganske vist alle, hvad der står, men der kan alligevel
godt stå noget andet.»

Er det i øvrigt ikke således, at de advokater, hvis navne
nævnes med stolthed af kolleger, primært har markeret sig som
personligheder prægede af almen menneskelig klogskab med et
åbent sind for værdier i kunsten og naturen og i øvrigt i den
verden, der ligger uden for den egentlige jura, og fremfor alt
med en høj etik og en varm interesse for deres medmennesker.
Der vokser nye sådanne personligheder op. Men det påhviler os
at skaffe dem vilkår, hvorunder deres personlighed kan udvikle
sig.

Man kan nu med rette spørge, hvorledes jeg finder, at advokaten
sikrer og udbygger sin position, og hvorledes jeg i et samfund, der
er genstand for en voldsom og kaotisk forandring, mener at den
frie advokatstand kan bevares.

Lad mig svare at jeg — som advokaten ofte vil gøre det —
føler en blanding af bekymring og tillid. Jeg er bekymret, men
ikke defaitist. Jeg skal ikke gå ind på politik — allerede for ikke
at blive frataget ordet. Men jeg sætter de nordiske landes rets-
forhold så højt, at jeg er bekymret, også for advokaternes posi-
tion i vore lande, hvis vi bliver et meget lille led i et europæisk
fællesskab med dominans fra lande med en retstradition meget
forskellig fra vor. Men jeg er også bekymret, fordi jeg synes at
se, at en vis nivelleringstendens truer standen som stand. Det ind-
tryk, en skov efterlader, er nu en gang præget mere af de store
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imponerende træer, der er vokset frit og har udfoldet deres egen-
art, end af mængden af udplantede ens træer i række og geled
med etiket på: «Den, der søger løvtræer, han går i dén retning»,
«Den, der søger fyrretræer, kan gå i dén retning». Anlæg og
vækstvilkår er forskellige. Resultaterne må falde forskelligt ud.
Dette bør ikke blot akcepteres, men anerkendes som en fordel for
standen.

Jeg er især bekymret ved at konstatere en tendens til at lægge
hovedvægt på rent erhvervsmæssige interesser med en vigende
interesse for at dygtiggøre sig i proceduren. Det er uimodsigeligt,
at dét at forberede, tilrettelægge og udføre en procedure i en
vanskelig sag er uendeligt opslidende, fysisk som psykisk, og at
det i forhold til indsats og arbejde betaler sig ringe, sammenlignet
med næsten alt andet arbejde, en advokat kan beskæftige sig med.
Heroverfor må det imidlertid erindres, at intet kan bibringe den,
der er advokat af lyst og kald, større glæder end det arbejde, der
lægges i retten. Og — for standen må det huskes, at det at møde
i retten, er vort eneste særpræg, vort eneste monopol. Hvorfor så
tro, at alt det andet kan bestå, når man negligerer proceduren?
Det kan det ikke! Vi kan lære en masse, og vi gør det. Vi kan
koncentrere os om et speciale og lære dette til fuldkommenhed,
og nogle gør det. Men på en række områder vil der ofte være
andre, der er ligeså dygtige — eller dygtigere. Vor styrke overfor
disse, erhvervsmæssigt, og vor betydning i retssamfundet er, at vi
er advokater, at vi er en fri og uafhængig stand med en stærk
position. Det er i kraft af dette, at vi kan udnytte vor viden, og
de andres viden, ofte bedre end de selv. Dette særpreg må vi ikke
negligere.

Min mere positive vurdering begrundes i unge advokaters trang
til at dygtiggøre sig i et udvidet og intensiveret internationalt
samarbejde mellem advokater, også i de internationale advokat-
sammenslutninger.

Hvorfor kan der yderligere sættes ind ? Ved at yde en indsats for
en forbedring af de love, vi skal arbejde med, før vi får utjenlige
love at arbejde med. Ved at søge udbygget den situation, at dom-
mere rekrutteres også fra advokatstanden i de lande, hvor dette
så godt som ikke finder sted. Ved at udbygge og udvide under-
visningen af advokater, de unge såvel som de ungdommelige, samt
ved at vi, der har hvide hår — i det omfang vi har dem — holder
idealerne op for vore unge kolleger, at vi i tide og utide frem-
hæver, at de må kæmpe for at bevare deres uafhængighed, at vi
foreholder dem, at i alt hvad de beskæftiger sig med, er menneske-
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skæbner involveret, mennesker for hvem vi må kæmpe, men af
hvem vi aldrig må, være afhængige.

Mine damer og herrer, er jeg gået uden for emnet, ja, så er
det bevidst. Min undskyldning må være, at min tillid til Dem er
så stor, at jeg er sikker på, at De finder ind i det igen. Tak for
Deres opmærksomhed.

Advokaten MAGNUS LINDAHL, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar:

Först vill jag ge uttryck åt den glädje som vi på svenskt advokat-
håll känner över att efter nära ett sekel åter finna på ett nordiskt
juristmötes agende ett ämne, som direkt rör advokatverksamheten.
Det har blivit ett mycket allmänt hållet ämne, som inom sig rymmer en
mångfald frågor. Då härtill kommer att referenten och även korrefe-
renten valt att inte begränsa ämnet utan snarare handlat tvärtom,
har jag en känsla av att vi som samlats till denna överläggning
befinner oss i en situation, som innebär att vi har möjlighet at här
diskutera snart sagt alla frågor som rör advokatverksamheten.

Jag avser att uppehålla mig vid några mer eller mindre allmänna
spörsmål, som behandlats av referenten och jag har förstått att några
av mina svenska kolleger avser att till diskussion uppta några mera
speciella problem.

Grunden för de nordiska juristmöterna är den kulturella enhet som
Norden utgör och de lakartade ekonomiska och sociala förhållanden
som råder i våra nordiska länder. På den grunden bygger det sam-
arbete på lagstiftningens område som i allt större utsträckning resul-
terat i nordisk rättsenhet, först inom handelsrätten och sedan på allt
fler rättsområden. Det är mot den bakgrunden naturligt at advo-
katerna i de olika nordiska länderna bedriver sin verksamhet under
i stort sett likartade betingelser. Men det har tidigare med rätta
sagts vid nordiska juristmöten att samarbetet inom det nordiska
rättslivet gett plats för varje lands individualitet och det gäller
självfallet också advokatverksamheten i de nordiska länderna. Det är
därför naturligt, att referentens framställning innehåller såväl på-
ståenden som en svensk advokat gärna ansluter sig till, som teser
vilka inte äger sin giltighet i Sverige. Jag menar att referenten var
för blygsam då han sa att han icke framfört nogra teser. Jag tror mig
i alla fall ha kunnat få fram några teser, som jag senare skall komma
till.

Referenten har påpekat att under årens lopp gjorts många försök
att definera advokatens uppgift. För egen del skulle jag vilja som
advokatens främsta uppgift ange att han skall tillvarata klientens
intressen inom lagens ram. Det kan vara naturligt att kasta blicken
bakåt och eftersom, vi befinner oss i Norge se på vad norska advo-
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kater sagt eller skrivit om advokatens uppgift. Jag har då stannet
inför ett uttalande av den fremstående norske advokaten Frederik
Stang Lund, som i sin år 1916 utgivna bok «Sakførergjerningen»
skriver, att advokatens uppgift är att ivareta og fremme klientenes
rettslige interesser, men som et ledd i rettens håndhevelse og som et
organ i rettferdighetens tjeneste». Min definition avviker inte så
mycket från den definitionen, men jag konstaterar den skillnaden att
jag vill sätta mera eftertryck åt det moment som innebär att det är
klientens interessen som skall tillvaratas, för det är ju dock så att vi
advokater är till för klienterna. Det kan ju kanske också vara av
intresse att; nämna i det här sammanhanget, att i det preliminära för-
slag til ledande regler om god advokatsed som framlades i våres av
en inom Sveriges Advokatsamfund tillsatt kommitté, har i förslagets
paragraf 1 angivits att advokatens främsta plikt är att, inom ramen
för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata
klientens intressen.

Jag håller också helt med referenten och även korreferenten om att
det viktigaste villkoret för att advokaten ska kunna fylla sin uppgift
är, att han är självständig, fri och obunden. Den av mig tidigare
citerade norske advokaten Frederik Stang Lund uttryckte saken så
att «skrankens frie tale er livsnerven» i advokatens arbete och det är
ett uttalande som enligt min mening har hög aktualitet även i våra
dagar,

Referenten har pekat på en omständighet som gör att advokatens
oavhängighet i dessa dagar framstår som mer betydelsesfull än någon-
sin — det undertryckande av friheten som förekommer på så många
håll i världen. Korreferenten har pekat på andra omständigheter. Han
har bl. a. varit inne på några förhållanden, som enligt min mening
förtjänar att beaktas och som verkar i samma riktning, nämligen
den utvecling som pågår inom samhällslivet och som kännetecknas av
att de stora företagen och organisationerna får allt större inflytande.
Medborgaren kommer i allt högre grad i kläm mellan dessa mäktiga
intressen, och det är givet att det medför ett ökat behov av tillgång
till självständiga, fria och obundna advokater, som kan hävda hans
intressen. Det är därför viktigare än någonsin att vi advokater slår
vakt om vår oavhängighet.

Referenten uttalar i sin skriftliga framställning avslutningsvis en
förmodan att advokatståndets betydelse och innsats i rättsutveclingen
inte i tillräclig mån observeras och erkänts. Utan att göra mig skyldig
till någon självförhävelse för de svenska advokaternas del vill jag
dock påstå att denna tes icke äger sin giltighet såvitt avser för-
hållanderna i Sverige. Vad först beträffar den enskilde advokaten kan
konstateras att han spelar en framträdande roll, helt naturligt, i pro-
cessen inför domstolarna. Genom vår nya Rättegångsbalk, som gäller
sedan 1948, har vi i vårt land en process vilken på parterna själva
lägger huvuddelen av den processuella verksamhet som avser tillvara-
tagandet av deras interessen i processen. Detta innebär bland annat
att dom i tvistemål inte får ges över annat eller mera än vad part i
behörig ordning yrkat och att såvitt avser brottmål domen ej må avse
annan gärning än den för vilken talan om ansvar i behörig ordning
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förts. X dispositiva tvistemål får domen inte grundas på omständighet
som inte parten åberopat till grund för sin talan. Skulle en svensk
advokat som ombud för en part i en rättegång göra vad referenten
kallat «realitetsfel i proceduren» är det därför uteslutet att tänka
sig den lösning som referenten förordnar, nämligen att man får falla
tillbaka på satsen «jura novit curia» och förlita sig på att våra dom-
stolar kommer till ett rätt resultat oberoende av advokatens förmåga
att procedera. Den av referenten angivna tesen gäller visserligen
hos oss i så måtto att domstolen förutsattes äga kunskap om till-
lämpliga rättsregler, men skulle t. ex. advokaten i ett dispositivt
tvistemål underlåta att åberopa en viss omständighet, som är av av-
görande betydelse för hans huvudmans talan i rättegången, kan det
mycket väl medföra att domstolen kommer till ett oriktigt resultat.

Av större betydelse för rättsutveclingen genom rättstillämpning är
kanske dock den verksamhet som den enskilde advokaten bedriver
utom rätta i civila saker -där hans arbete ofta resulterar i uppgörelser,
för det mesta i samarbete med en kollega som biträder klientens mot-
part. En framstående ledamot av Högsta Domstolen i Sverige har
uttryckt saken så, att rättsskipningen i tvistemål flyttat från dom-
stolarna till advokatkontoren. Det är ju så att det för klienten ofta
ter sig fördelaktigare att uppnå förlikning utom rätta än att ägna
tid och pengar åt processande.

Ett annat sätt varigenom de svenska advokaterna bidrar til rätts-
utveclingen är genom sin verksamhet i skiljetvister, både som parts-
ombud och skiljeman. Denna verksamhet får allt större omfattning.
Skiljenämnder har numera i stor utsträckning i vårt land i större
civila tvister ersatt de allmänna domstolarna som dömande instans.

Referenten efterlyser också större aktivitet hos de enskilda advo-
katerna och framför allt advokatorganisationerna, då det gäller lag-
stiftningsarbetet. Det ger mig anledning nämna något om den verk-
samhet som Sveriges Advokatsamfunds styrelse bedriver som remiss-
instans i lagstiftningfrågor. Styrelen ägnar en avsevärd del av sin
tid åt sådan verksamhet. Jag vill gärna konkretisera detta, genom att
nämna några siffror, som hänför sig till kalenderåret 1968. Under
detta år avgav styrelsen 28 remissytanden till Kungl. Maj:t i lag-
stiftningsärenden, 3 yttranden till lagstiftningskommittéer och 4
yttranden till Riksdagens första lagutskott över riksdagsmotioner. Jag
vill inskjuta att antalet ytranden av de sistnämnda slaget var ovanligt
lågt 1968. Det har under senare år i allmännhet rört sig om ett tiotal
yttranden per år. Från olika håll har i vårt land omvittnats att man
fäster stort avseende vid samfundsstyrelsens remissyttranden. En
annan sak är att styrelsens synspunkter kanske inte i så stor ut-
sträckning som vi skulle önska beaktas, när Kungl. Maj:ts proposi-
tioner till Riksdagen utarbetas, men där kommer vi givetvis in på
politiska bedömningar.

Sveriges Advokatsamfunds styrelse deltar även på ett annat sätt
i rättsutvecklingen. Jag åsyftar de yttranden som styrelsen på be-
gäran av domstolarna, såväl Högsta Domstolen som de lägre instan-
serna lämnar till domstolarna i där anhängiga mål. Under 1968,
för att ta det året, avgavs 6 yttranden i arvodesärenden antingen av



76 Magnus Lindahl

styrelsen eller av advokater som av styrelsen utsetts till sakkunniga.
Det gällde arvoden till offentliga försvarare och biträden enligt lagen
om fri rättegång. Även beträffande arvoden till rättens ombudsmän,
förvaltare i konkurser och förmyndare är det ganska vanligt att dom-
stolarna tar advokatsamfundet i anspråk som sakkunnig instans. Men
sådan assistans förekommer även i andra ärenden än arvodesärenden.
Under 1968 avgavs sådana yttranden i 6 fall; 3 av dem avsåg ytt-
randen till Högsta Domstolen i arvskattemål. Andra frågor som
styrelsen behandlat i yttranden till Högsta Domstolen under senare år
har rört sig inom civilrätten, exekusions- och processrätten. För full-
ständighetens skull bör kanske ochså nämnas, att enskilda advokater
deltar i lagstiftningsarbetet som ledamöter av statliga kommittéer och
som experter tilkallade av sådana kommittéer.

Herr Ordförande, jag hoppas, att jag genom min framställning
övertygat mina åhörare om att de svenska advokaterna spelar en
icke obetydlig roll i lagstiftninger och rättsskipningen. Därmed är
dock givetvis inte sagt att mera inte skulle kunna göras i dessa
hänseenden från advokaternas sida.

Jag anser mig slutligen för svensk del böra taga avstånd från en
annan av referentens teser, nämligen påståendet att ännu mycket
synes återstå att göra för att advokatståndet skall kunna fylla sin
uppgift som en naturlig del av rättssäkerhetsgarantien i dagens sam-
hälle. Det ar givet att vi advokater kan bli både skickligare och mera
aktade och självklart är också att vi bör med all kraft arbeta på att
förkovra oss i desse hänseenden. Men jag vågar påstå, att vi, mycket
tack vare, det uppoffrande arbete som utförts av tidigare advokat-
generationer i dag väl försvarar vår plats i rättslivet. Detta innebär
bl. a. att vi aktivt värnar om den enskilde medborgarens rättssäkerhet.

Advokaten CURT WALDENSTRÖM, Sverige:

Herr President, mina damer och herrar!

Att jag tar till orda i det här inledande skedet av debatten har sin
förklaring däri, att vad referenten har angett i sitt skritliga in-
ledningsanförande om advokatens olika uppgifter måhända kan vara
förtjänt utav vissa kompletteringar, hänförliga till förhållandena i
Sverige. Och givetvis hoppas jag att vad jag har att bidra med sedan
skall i viss mån främja den fortsatta debatten.

Förvisso förhåller det sig så att de uppdrag som anförtros advokaten
kan vara av de mest skiftande slag och däri ligger ju också en stor del
av yrkets dragningskraft och stimulans. Men om än uppgifterna är
aldrig så skiftande bör det ändå finnas vissa möjligheter att göra
grupperingar, som utvisar i vilken omfattning ärenden av det ena
eller andra slaget i genomsnitt förekommer i advokatens verksamhet.

Referenten har själv gjort en huvudgruppering, då han framhåller
att tyngdpunkten i advokatverksamheten tidigare alldeles klart var
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förlagd till uppgiften som biträde eller ombud i rättergång men att
utvecklingen i det moderna samhället har lett därhän att tyngdpunkten
nu allt mer överflyttas til advokatens rådgivande verksamhet. Det är
den jag tänker ägna mitt fortsatta inlägg åt.

Om det är någon som till äventyrs betvivlar att den nyss berörda
förskjutningen mot ökad rådgivande verksamhet har skett så finns det
statistik att tillgå. En rundfråga 1965 till de svenska advokaterna gav
nämligen — blant många andra intressanta upplysningar — klarhet
om att i genomsnitt numera endast mellan 30 och 40 % av advokatens
intäkter kommer från rättegångar; återstoden alltså från den utom-
processuella verksamheten.

Denna förskjutning har dock säkerligen inte skett genom att advo-
katernas medverkan i rättegångar totalt sett skull ha minskat. För-
klaringen torde i stället vara att finna däri att advokatkåren har fått
vidgade arbetsuppgifter. De mer och mer invecklade samhällsförhål-
landena, förvaltningsapparatens anställning, den enskilde medborgarens
beskurna rättigheter i olika hänseenden och många andra faktorer
har drivit fram denna utveckling. Och det kan väl få sägas i det här
sammanhanget att advokatkåren av många tecken att döma också
visat sig motsvara de av den här utvecklingen föranledda ökade kra-
ven på kunnighet och omdöme.

Då det gäller advokaten i denna rådgivande funktion finns det ju
för övrigt fina traditioner att knyta an till, inte minst från England
och Frankrike, där våra kolleger sedan lång tid tillbaka och alltjämt
anser det vara en självklar plikt att — om så befinns påkallat — bistå
sina klienter såväl med rent juridisk hjälp som även låta dem få del
av sin livserfarenhet, sina moraliska värderingar och sitt personliga
stöd.

Att advokatens arbetuppgifter mer och mer inriktas på rådgivande
verksamhet är därför till gagn för den enskilde och ofta även för sam-
hället. Och sett ur advokatens synvinkel ter sig en sådan utveckling
i hög grad sporrande. Han får därigenom möjlighet att gripa in i ett
tidigare skede, förebygga konflikter, medverka till att föra saker och
ting framåt; kort uttryckt, göra en större insats än som tidigare i
allmänhet varit möjligt. I förbigående sagt — här ligger kanske en
stor del av förklaringen till att advokaterna orkar med en i många
fall alltför stor arbetsbörda. (Statistiken visar att nära 20 % av den
svenska advokatkåren i åldern mellan 40 och 60 år anser att de har
för mycket att göra.)

Vad jag nu sagt innebär självfallet inte någon nedvärdering av
advokatens insats som biträde, om bud eller försvarare i rättegång.
Detta är jag särskilt angelägen att betona, inte minst av det skälet
att jeg av referentens inledningsanförande kan utläsa att här i Norge
prosessandet alltjämt anses vara advokatverksamheten par exellence
och det centrala i yrket.

Jag nämnde tidigare att den undersökning som gjordes bland de
svenska advokaterna för några år sedan visade arbetsfördelningen
30—40 % på rättegångar och resten på utomprocessuell — låt mig här
kalla det rådgivande — verksamhet. Det finns även betydligt senare
ännu ej publicerad statistik, varav framgår den procentuella fördel-
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ningen av advokatbyråernas totala arvodesinkomster från olika ar-
betsområden. Jag skall bara nämna några siffror, som avser landet
i dess helhet.

Affärsjuridik och skattefrågor 40 %
Familjerättsuppdrag och boutredningar 17 %
Brottmål (utom trafikmål) 13 %
Trafikmål 2 %
Konkurser och likvidationer 8 %
Andra uppdrag 20 %

Gör man sedan en jämförelse mellan Stockholm och landet i övrigt
finner man, och det är ju inte särskilt överraskande, att i Stockholm
affärsjuridiken och skattefrågorna dominerar i än högre grad — nära
60 % mot 26 % i landet iövrigt — och att brottmålen svarer för 18 %
i landsorten mot 6 % i huvudstaden. Ännu en siffra som kanske kan
vara värd att nämna i samanhanget. De totala arvodesinkomsterna
för de svenska advokatbyråernas del uppgick 1967 överslagsmässigt
till 180 miljoner.

Enligt referenten har denna utveckling mot ökad rådgivande verk-
samhet fört med sig dels att advokaten blivit och kommer alltmer att
bli sin klients rådgivare även i rent ekonomiska angelägenheter och
dels att frågan om advokatens specialisering fått förnyad och särskild
aktualitet.

För att ta den senare frågan först är det så många aspekter som
man kan anlägga på detta så svårbemästrade problem om speciali-
sering eller ej att det inte är möjligt att i detta inlägg mer än tämligen
översiktligt gå in på hithörande spörsmål.

Vad referenten angett som motiv för och emot specialisering och
specialistangivelse skulle väl kunna kompletteras med en del syn-
punkter i vardera riktningen. Om den fortsatta debatten ger anledning
därtill, hoppas jag därför få tillfälle att återkomma i den delen.

Det jag så här inledningsvis ändå skulle vilja bidra med inom detta
avsnitt är vad den svenska s. k. specialiseringskommittén uttalade i
sitt i början av detta år framlagda betänkande. Där sägs samman-
fattningsvis följande:

«En sammanfattning av kommitteerades bedömande blir att den
utveckling som skett inom advokatyrket, nämligen att advokater i viss
utsträckning begränsar det område, inom vilket de utövar sin verk-
samhet, och att några advokater utvecklas till verkliga specialister
är att betrakta som riktig och stå i samklang med samhällslivets
utveckling. De egentliga specialiteter, som inrymmes under grupp A,»
•— vilka dessa är går jag här förbi — «utövas emellertid för när-
varande av ett mycket begränsat antal advokater och någon ändring
härvidlag torde icke vara att förvänta inom en nära framtid. Man har
därför anledning räkna med att det inom advokatkåren även utan
särskilda åtgärder för specialistangivelse skall vara känt vilka kol-
leger, som kan betraktas som specialister inom något visst av de an-
givna områderna.»

Hur stor del av advokatkåren är det då som har specialiserat sig?
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Om man anser att specialisering föreligger då vederbörande har mer
än 50 % av sina arvodesinkomster från det angivna arbetsområdet
visar den förut nämnda undersökningen att för landet i dess helhet
rör det sig om 40 % av advokaterna i åldersgrupperna 30—65 år
som har specialiserat sig. I Stockholm är procentsatsen betydligt högre,
närmare 60 %. Och hur fördelar sig denna specialisering på olika
ämnesområden? Affärsjuridiken dominerar med 52,8 %, därefter kom-
mer familjerätt och arvsrätt med 14,2 % straffrätt 8,7 %, konkurser
5,5 %, vattenrätt 5,2 %, fast egendom 4,9 % etc.

Förutom att tendensen mot ökad rådgivande verksamhet aktuali-
serat specialiseringstanken har referenten härjämte ansett att denna
utveckling fört med sig att advokaten numera ofta även är klientens
ekonomiska rådgivare och nämner som exempel:

«Innan klienten avslutar ett viktigt kontrakt, beslutar sig för ett
köp eller för att etablera ett nytt företag söker han sin advokats råd
huruvida den planerade transaktionen är för honom rent affärsmässigt
sett gynnsam. Denna sida av advokatverksamheten har blivit allt mera
betydande i samma mån som næringslivet utvecklats.»

Jag ställer mig ganska tvivlande till att det förhåller sig på sätt
referenten anger, men skyndar mig för säkerhets skull att tillägga att
jag bara kan uttala mig om förhållandena i Sverige. Låt mig ändå
få sagt så pass mycket på denna punkt att det inom näringslivet,
åtminstone i de något större sammanhangen, väl i stället blir allt van-
ligare att klientens ställningstagande föregås av samråd från dennes
sida med såväl ekonomisk som juridisk expertis liksom mellan dessa
experter inbördes. Att advokatkåren vidgat sina insikter även till att
gälla det ekonomiska området torde med andra ord ej i regel ha fört
med sig att advokaten därmed är beredd att ikläda sig rollen jämväl
som klientens ekonomiska rådgivare, i vart fall knappast i den formen
att advokaten — som referenten tycks vara inne på — därigenom
tar på sig ansvaret för att en affärstransaktion skall få ett för klienten
gynnsamt resultat.

Då det gäller uppdrag av detta slag som inrymmer rent affärsmässiga
bedömanden tror jag att det är rätt angeläget att icke «være for stor
eller for lille», att låta rådgivningen i dess mera pregnanta form i
regel avgränsas till juridikens domäner.

Advokaten OVE WICKMAN, Sverige:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Dagens tema «Advokatens uppdrag och ansvar» inrymmer icke blott
advokatens uppgift i samhället utan även uppdragsgivarens, klientens
rättsförhållande till sysslomannen advokaten och advokatens skade-
ståndsskyldighet i förhållande till klienten. Jag skulle i motsats till de
föregående talarna som i sina diskussionsinnlägg behandlat advokatens
roll i samhället vilja taga upp till diskussion ett konkret juridiskt pro-
blem — et problem som för de svenska advokaterna och för det svenska
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rättsväsendet har stor praktisk betydelse. Jag skulle vilja taga upp
frågan om preskription av uppdragsgivarens anspråk på skadestånd
av sysslomannen för dennes culpa vid utförandet av uppdraget — så-
lunda frågan om tolkningen av den i Sverige och Finland fortfarande
gällande bestämmelsen i 1734 års lag 18 kap. 9 § handelsbalken:
«Var som å sysslomans förrättning tala vill; göre det lagligen inom
natt och år, sedan han vid sysslan skildes, och redo och räkning gjord
är av honom, eller av hans arvingar, där han död är.» En viss oklarhet
och en viss tveksamhet synes råda i Sverige om detta teoretiskt
intressanta och praktiskt betydelsesfulla stadgande. Är stadgandet till-
lämpligt på alla uppdrag eller endast på uppdrag i vilka ett moment
av förvaltning av egendom ingår? Förutsätter en tillämpning av stad-
gandet en redovisning i vilken ett moment av redovisning av om-
händerhavd egendom ingår? Är stadgandet tillämpligt även i de fall
då uppdragsgivaren klienten erhållit en redogörelse av sysslomannen
advokaten över uppdragets utförande utan att det på grund av upp-
dragets natur finnes någon redovisning av omhänderhavd egendom
i redogörelsen? Är stadgandet tillämpligt även i de fall då det på
grund av uppdragets natur icke finnes utrymme för någon avslutande
redogörelse av advokaten t. ex. i det fall då uppdraget avser en enstaka
konsultation och då uppdraget sålunda är avslutat i det ögonblick då
klienten lämnar advokatbyrån?

Enligt min mening synes stadgandet i 18 kap. 9 § handelsbalken
böra tolkas så att det omfattar alla sysslomannaskap och sålunda alla
advokatuppdrag och att den ettåriga klandertiden börjar löpa i fråga
om de uppdrag i vilka det finnes utrymme för en redogörelse då
uppdraget upphört och uppdragsgivaren klienten erhållit en slutredo-
görelse av sysslomannen advokaten — med eller utan någon redo-
visningspost uppdragsgivaren tillgodo — och i fråga om de uppdrag i
vilka det icke finnes utrymme för någon slutredogörelse i det ögon-
blick då uppdraget upphörde.

Skäl tala för att orden «sedan han vid sysslan skildes, och redo
och räkning gjord är» i 18 kap. 9 § handelsbalken endast innebära ett
fastställande av den tidpunkt från vilken klandertiden skall räknas och
att dessa ord icke skola tolkas så att «redo och räkning» utgör en
förutsättning för stadgandets tillämpning.

Rent språkligt betyder göra redo och räkning — detta mycket
gamla svenska uttryck — icke blott avge redovisning utan också avge
redogörelse. I uttrycket göra räckning har i svenska språket inrymts
även göra en redogörelse av icke-ekonomiska förhållanden. Sålunda
vår kände 1700-talsskald G. F. Gyllenborg: «Ingen trugar mig att matta
infall höra Och för min ädla tid hos dårar räkning göra.»

I 1718 års förslag till handelsbalk hette det «inom åhr och dag sedan
han från sysslorna skildes». Vid lagkommissionens samanträde den 8.
mars 1722 lade kommissionen till orden «och redo giort hafver». I den
slutliga utformningen av stadgandet i 1734 års lag lyder texsten «redo
och räkning gjord är». Sistnämnda ändring av texten får väl anses
vara — jag har icke hittat i förarbetena när ändringen kom till — av
språklig natur. Kanske det är Cronhielm som också här hyfsat lag-
språket ?
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Det är av mycket stort intresse att konstatera att stadgandet i 18
kap. 9 § handelsbalken har ett mycket vitt tillämpningsområde i Fin-
land och att både alla slags juridiska uppdrag och allehanda kom-
mersiella uppdrag bedömas enligt detta stadgande.

Jag skulle till slut vilja framhålla några synpunkter de lege ferenda.
Vid valet mellan en tioårig och en ettårig preskriptionstid kan följande
framhållas.

A enda sidan är det otillfredsställande1 om en klient efter nära tio år
skulle kunna göra ett skadeståndsanspråk gällande mot en advokat
— kanske på grund av en påstådd försumlighet av en advokatens
kompanjon som för länge sedan avlidit eller av en biträdande jurist
som för länge sedan slutat sin anställning hos advokaten.

Å andra sidan om en försumlighet hänt och försumligheten upp-
täckes först efter några år — mer än ett men mindre än tio år —
det ligger ju i rättslivets natur att en försumlighet och en skada på
grund av en försumlighet kan komma att upptäckas ganska långt efter
det försumligheten har skett — är det ju ytterst otillfredsställande om
advokaten på grund av en ettårig preskriptionstid icke skulle kunna
beredas tillfälle att genom sin ansvarsförsäkring göra rätt för sig och
betala klienten den förlust som klienten har lidit. Sveriges Advokat-
samfunds Rationaliseringskommitté har gjort en statistisk undersök-
ning av de svenska advokaternas ekonomiska förhållanden under år
1967. (Komittén utsände frågeformulär under maj 1968. Svarspro-
centen uppgick till 68,4.) 75 % av de advokater som svarat hade teck-
nat ansvarsförsäkring.

Høyesterettsadvokat ROLF CHRISTOPHERSEN, Norge:

Jeg skal fatte meg i meget stor korthet. Det er en oppgave advo-
katen har, som ingen har nevnt hittil. Og det er å tjene penger. Blant
de uavhengigheter som en advokat bør beskytte og bør oppnå, er vel
også den økonomiske uavhengighet. Denne uavhengighet er kanskje
den mest fundamentale av alle sammen. Det er uhyre lett å tilfreds-
stille store etiske og moralske krav for den rike mann. Det er åtskillig
verre å følge slike høye idealer for den mann som ikke har tilstrekke-
lig levebrød.

Derfor mener jeg det er en primær oppgave for advokaten å beregne
skikkelige honorarer. Men for å kunne bli økonomisk uavhengig, for å
kunne beregne de gode salærer, stilles det selvfølgelig krav til den
enkelte advokat om at det arbeid han presterer, skal være førsteklasses
og være valuta for de høye honorarer. Altså mener jeg at det er en
oppgave for advokaten også å holde seg underrettet om det nye som
skjer og holde sine kunnskaper vedlike, og supplere dem.

Vi kommer der inn på spesialiseringen. Vi er alle enig om at det
ikke er mulig for en enkelt advokat i dag å beherske hele det juridiske
felt. Han må, hvis han er en samvittighetsfull mann, mer eller mindre
i løpet av sin praksis innskrenke sitt virkefelt. Det er en av grunnene
til at det foregår en faktisk spesialisering. Når det gjelder spørsmålet
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om autorisering av spesialister må vi ikke glemme at det er klientenes
interesse, det er publikums behov som er avgjørende for om det bør
foregå en spesialistautorisasjon eller ikke.

Det er ikke tvil om, etter min mening, at det rettssøkende publikum
i stor utstrekning har behov for å være orientert om hvilke advokater
som er vel inne i de forskjellige grener av jussen.

Når dette behov foreligger, har vi ikke rett til som advokater å si
at vi av standsmessige interesser eller standsmessige vanskeligheter
vil forholde det rettssøkende publikum opplysninger om de spesialister
som faktisk foreligger.

Dette var noen strøtanker jeg har hatt mens jeg har sittet og hørt
på de mange fremragende innlegg.

Retsassessor J. P. BÜNSOW-JOHANSEN, Danmark:

Det forekommer mig, at diskussionen hidtil har været ført på et vel
akademisk og måske undertiden lidt verdensfjernt plan. og jeg sad
og ventede på, at der fra rettens side skulle blive noget til de be-
mærkninger, der hidtil er fremsat.

Det kan måske ikke undre, at referenten og korreferenten bevæger
sig i kredse og under omstændigheder, hvor forholdene er særlig gun-
stige. Jeg for mit vedkommende arbejder kun lejlighedsvis som dommer
og i en lille retskreds under små forhold, og derfor er det ikke uden
betænkelighed, at jeg har taget ordet, fordi jeg synes, det skulle være
ældre kolleger med større erfaring og med større materiale, der kunne
have taget stilling til nogle af de problemer, der er fremme i diskus-
sionen. På den anden side kan man måske sige, at den, der arbejder
under de mindre forhold, lettere mærker, hvor skoen trykker.

Der er i den forbindelse to punkter, jeg gerne ville berøre, i det, der
hidtil har været drøftet, og det er først spørgsmålet om specialisering.
Jeg er principielt fuldstændig enig med korreferenten i, at man bør
undgå specialisering. Og jeg befinder mig derfor ofte i en personlig
samvittighedsvanskelighed, når jeg egentlig samtidig sidder og savner
specialisering. For det kan ikke nægtes, at man ofte under procedurer,
det være sig i borgerlige sager eller i straffesager, savner alt for meget
fra advokatens side. Jeg har hidtil anlagt det synspunkt, at det skyldtes
advokaternes overbevisning om, at retten var alvidende. Men jeg kan
ikke i det lange løb slå mig til tåls med den betragtning, og jeg tror,
at den mere sandfærdige og nøgterne forklaring er, at det er alle de
store opgaver ude omkring fra f. eks. skifteret og tinglysningsvæsen,
ikke mindst ejendomshandlerne, der lægger så stort beslag på advo-
katen, at proceduren ikke bliver, hvad den kunne og burde være.

Om det skulle føre til en slags specialisering, skal jeg ikke tage
noget endeligt standpunkt til. Jeg har bare villet give udtryk for, at
jeg undertiden sukker lidt efter en sondring mellem barrister og
solicitor.

Disse betragtninger bringer mig ind på det andet spørgsmål, nemlig
spørgsmålet om salær. Det er nemlig rigtigt, at når man har til-
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strækkelig stor forretning på alle de andre områder, så kan man
tillade sig, som korreferenten sagde, at anvende meget af sin tid på
folk, der er i betryk, uden at skele til salæret. Men det er jo langt fra
alle advokater, der er sådan stillet. For mange bliver proceduren også
en indtægtskilde, og når så alle de andre indtægtskilder er mere af-
kastende, så kan den let blive stillet i skyggen. Og der befinder retten
sig i en vanskelig situation i forhold til advokaten.

Jeg vill ønske, at der kunne tilvejebringes et lidt bedre samarbejde
mellem advokater og ret i spørgsmålet om salærfastsættelse. Det er
yderst ubehageligt at møde advokater, der sådan lidt mere på privatfod
klager over rettens fastsættelse af salæret. For når man i enhver hen-
seende anerkender betydningen af advokatens indsats, vil man også
gerne honorere den efter fortjeneste. På den anden side føler man sig
som dommer ansvarlig for statskassens midler, og vil derfor ikke gerne
uden videre springe ud over, hvad der anses for gældende normer.

Der vil jeg i hvert fald sige, at jeg indenfor mit lille område meget
gerne så, at der kom et så nøje samarbejde i gang mellem advokat-
organisationerne og retterne, at salærspørgsmålets løsning blev en
selvfølgelighed, som alle parter kunne være tilfreds med.

Advokat ÅKE ROSCHIER-HOLMBERG:

Herr Ordförande, mina damer och herrar.

Det är med beklagande jag konstaterar att diskussionen i detta
ämne tagit ett så hastigt slut. Kanske detta beror på att auditoriet
till en mycket stor del består av advokater, som i åratal har på
advokatmöten och i organisationernas tidsskrifter debatterat frågor,
som berör advokatens uppgift och ansvar. Man hade dock hoppats att
ämnet hade intresserat även andra jurister än advokater.

Det är några saker, som nämndes i diskussionen, som jag gärna vill
återkomma till. Det som mest har debatterats i dag är advokatens
specialiséringsproblem. Vi kan alla vara ense om att specialisering
redan förekommer i praktiken i stor utsträckning, därom bär de under-
sökningar vittne, som nyligen företagits t. ex i Danmark och Sverige.
Dagens problem är alltså det, bör en advokat ha rätt att genom
auktorisering eller på annat sätt publikt tillkännagiva, att han är
specialiserad på ett visst rättsområde och enligt vilka kriterier kan
en sådan auktorisering beviljas. I referatet har jag redgjort för en
diskussion, som förts i Danmark, en diskussion, som dock inte gav
något direkt svar på frågan. I Sverige har man, om jag är rätt under-
rättad, närmast tänkt sig att en advokat kunde beviljas rätt att til-
kännagiva, att han företrädsvis handhar uppdrag av en viss art.

Jag vill gärna peka på en sak, som min vän Rolf öhristophersen
nämnde i diskussionen. Han framhöll, om jag förstod honom rätt, att
vi advokater i dagens samhälle bör vara beredda att ge våra klienter
råd i alla situationer, också de mest komplicerade, vilket ökar vårt
ansvar och måste leda till en specialisering. Bernt Hjejle har varit
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inne på denna samma fråga i ett föredrag år 1958, där han nämnde
att det är en plikt för oss advokater att bygga upp en sådan specialist-
ordning, att den klient som kommer i svårigheter vet var han kan
finna en advokat, som har de specialkunskaper som just denna klient
behöver. Samhällutvecklingen har gjort specialiseringen till ett socialt
problem.

I diskussionen har man från svenskt håll pekat på en del uttalanden
i mitt referat, vilka icke motsvarar svenska förhållanden. Dessa an-
märkningar är fullt riktiga och olikheten i uppfattningar i praxis bör
ses mot bakgrunden av att jag av naturliga skäl bedömt problemen
huvudsakligen ur synpunkten av det ålderdomliga processystemet i
Finland. Vi dras ju i Finland allt fortfarande med en muntligt proto-
kollarisk rättegång, vilken sedan årtionden tilbaka är en övervunnen
ståndpunkt i Danmark, Norge och Sverige.

Herr Ordförande, mina damer och herrar, den korta diskussionen ger
ej anledning till vidare kommentarer från min sida. Jag vill dock
sluta med att framhålla att även denna korta diskussion varit för mig
personligen berikande.

Tack.

I seksjon 2 behandlet man med højesteretssagfører, dr. jur.
BERNT HJEJLE som ordfører emnet

Ekskliisivavtaler mellom produsenter
og mellomhandlere

Grunnlaget for forhandlingene var den nedenfor inntatte avhand-
ling av professor, dr. jur. ISI FOIGHEL:

Eksklusivaftaler mellem producenter og mellemhandlere

I. Definitioner og problemstilling.

Ved en eksklusivaftale mellem producent og mellemhandler for-
stås en aftale, der sikrer en af parterne eneret i forhold såvel til
medkontrahenten som til visse grupper af trediemænd.

I sin rene form kan eksklusivaftalen i vid forstand foreligge
på to måder, alt efter hvem der umiddelbart er indehaver af
eneretten:

Eneretten tilkommer således umiddelbart mellemhandleren i den
såkaldte eneforhandlingsaftale hvorved forhandleren sikres ene-
retten til at forhandle producentens produkter indenfor f. eks.


